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 مقدمة التحقيق
 تمهيد

جاء األنبياء كالرسل صلوات اهلل عليهم تهدؼ رئيسي ىوتزكية النفوس كتربيتها، كإرشاد 
اإلنسانية إلى سيبل الخير كالسعادة، فلذا عملوا على إعداد الفرد إعدادان إيمانيان كامبلن، ألنو  

تو بخالقو كترسخ اإليماف بالغيب في نفسو، تحرر من كطأة المادة التي طغت كلما حىسَّن عبلق
 على النفوس كحجبتها عن التطلع إلى ما كراء الطبيعة.

كمنذ الخليقة األكلى كاإلنساف تتجاذبو قوة المادة كقوة اإليماف، كيتنازعو دعاة المادة كدعاة 
اإليماني، فقد جاؤكا الكتشاؼ النفوس اإليماف، ككاف األنبياء على رأس الدعاة إلى النهج 

كاعدادىا إعدادان صحيحان لمواجهة شهوات الدنيا كمتغيرات الحياة كتكوف قادرة على التصرؼ 



 بحكمة عند كل الخطوب.
ككاف نبينا محمد صلى اهلل عليو كآلو كسلم صاحب دكر بارز في إرساء كترسيخ تلك األسس 

 ية كالسلوؾ .اإليمانية في النفوس كرسم مناىج الترب
كالشك أف ذكر اهلل كاستشعار كجوده من أعظم كسائل القرب منو، فذكر اهلل كاإليماف بهيمنتو 
علينا كقدرتو المطلقة في تقديم العوف لنا، ىو الذم يغمر قلوبنا بالرضا كالسعادة، كىو الذم 

و كسلم: " مامن اهلل يتركنا في اتصاؿ مباشر مع بارئنا، كلذا يقوؿ نبينا محمد صلى اهلل عليو كآل
على عبد أفضل من أف يلهمو ذكره " . ألف الذكر من درر العبادة ككسائل تعظيم اهلل، كاليو 

ري صىافَّاتو كيله  تلجاء سائر المخلوقات ?أىلىٍم تػىرى أىفَّ اهلل ييسىبّْحي لىوي مىٍن ًفٍي السَّمىوىاًت كىاألىٍرًض كىالطَّيػٍ
 [.41حىوي كى اهلل عىًلٍيمه ًبمىا يػىٍفعىليٍوفى? ]النور: قىٍد عىًلمى صىبلىتىوي كىتىٍسًبيٍ 
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كألىمية الذكر كمكانتو المرموقة في مناىج إعداد النفس كتربيتها كجدنا القرآف الكريم يؤكد 
على أىمية مبلزمتو، ككذلك األنبياء كالصحابة كسائر السلف الصالح، فقد نالت ىذه الجوانب 

لعلماء على جمع كشرح األخبار كاألحاديث التي تدعم ىذا االتجاه، االىتماـ البالغ كعمل ا
 ككاف ما جمعو اإلماـ الحافظ محمد بن منصور المرادم في ىذا الموضوع من أحسن ماكتب.

كقد أقدمت على تحقيق ىذا الكتاب كإخراجو إلى متناكؿ أيدم القراء كالباحثين طمعان في 
سبلمي كإزالة الغبار عن ديرىرًه الثمينة، كألنو كاحد من الثواب، كمشاركة في إحياء التراث اإل

الكتب التي عىًنيىٍت بجمع السنة النبوية الشريفة، إضافة إلى مايتمتع بو جامعو من مكانة مرموقة 
 في نفوسنا.

ىذا كلم آؿ جهدان في تحقيقو كتهذيبو كتصحيحو، كقدصدرت الكتاب بهذه المقدمة التي 
 تشتمل على ىذين القسمين:

 ػ القسم األكؿ في ترجمة المؤلف.
 ػ القسم الثاني يشتمل على كلمة عن الذكر في حياتنا كتوضيحات مهمة عن الكتاب.
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 ترجمة المؤلف
اإلماـ الحافظ المتقن محمد بن منصور بن يزيد المرادم، أبو جعفر الكوفي الميٍقرم، أحد 



الكبرل للحديث كالفقو، ككاف معظم سماعو بها، األعبلـ الميعىمَّرين، كلد كنشأ بالكوفة المدرسة 
 فلهذا كاف جيلَّة مشائخو من الكوفيين.

عيًرؼ رحمو اهلل بمواقفو الصلبة الشجاعة في نصرة أىل البيت عليهم السبلـ كالذَّب عنهم 
كتاييد الثائرين منهم، مما تسبب في تأليب السلطة عليو، فقضى طرفان من عمره ميتىسىتّْران، بعيدان 
عن األضواء، كذلك أحد األسباب التي حىدتَّ من شهرتو، كتسببت في ندرة المعلومات عن 

 حياتو الشخصية.
كلم يكن تىسىتُّره كغىضىب السلطة عليو ليحد من نشاطو الثقافي كإٍبداعو الًفكرم، فقد خىلَّف لنا 

ة من الصور المشرقة في ميراثان كبيران من الركايات كالرؤاء كالتبلمذة األفذاذ، كترؾ لنا الًعٍبر 
حياتو. كمازاؿ يتلقى العلـو كالمعارؼ عن اآلباء كاألبناء، كيأخذ عنو اآلباء كاألبناء، حتى لقي 

 اهلل بنفس راضية مطمئنة بعد عمر طويل ناؼ على المائة.
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 شيء مما قيل فيو
اط بشكل يوجب لو لم يتمكن اإلماـ المرادم من الرحلة إلى خارج الكوفة كلم يظهر في األكس

الشهرة التي تليق بمثلو، فلذا لم يذكره المحدثوف في كتبهم بجرح كالتعديل، كانحصر الكبلـ 
عنو في كتب الزيدية إال النادر القليل، كىذه بعض نصوص المعجبين بو ممن اطلعوا على شيء 

 من علومو:
من رجاؿ الزيدية قاؿ اإلماـ المنصورباهلل عبد اهلل بن حمزة: كاف محمد بن منصور  -

 المشهورين، لو مصنفات نافعة .
 كقاؿ الحافظ محمد بن إبراىيم الوزير: رأس الشيعة العالم الكبير محمد بن منصور . -
كقاؿ السيد صاـر الدين إبراىيم بن محمد الوزير: عبلمة الشيعة كمحدثهم كحافظهم،  -

 كعبلمة العراؽ كإماـ الشيعة باتفاؽ.
لدين إبراىيم بن القاسم بن المؤيد باهلل في طبقات الزيدية: عبلمة العراؽ كقاؿ السيد صاـر ا -

 كالشيعي باتفاؽ. كفاه تعديل األئمة لو .
كقاؿ ابن أبي الرجاؿ: شيخ العترة كالشيعة عذب الشريعة، ممن راد محاٌؿ الشريعة، كاف  -

 ككاف شيخان معمران .األئمة يجلونو إجبلؿ األب الكريم، كىو ينزلهم منزلة الشريف العظيم، 
 كفي كنز األخبار: كاف محمد بن منصور أخص علماء الزيدية بالقاسم كأكثرىم ركاية عنو . -



كقاؿ الجندارم: سند اآلفاؽ، كإماـ الزيدية باالتفاؽ، كصاحب األئمة كجامع أقوالهم  -
 كخادمها، فىٍضليو كثير شهير .
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 اإلماـ المرادم كأئمة أىل البيت
اإلماـ المرادم على أيدم األئمة كتتلمذ األئمة على يديو، فقد تمتع بصحبة كوكبة من  تتلمذ

عظماء أىل البيت، كاغترؼ من بحور علومهم، فلـز القاسم بن إبراىيم الرسي خمسان كعشرين 
سنة، كصحب اإلماـ أحمد بن عيسى نيفان كعشرين حجة، ككانت لو مع األئمة مواقف مشرقة 

منها ما ركاه العبلمة المحدث المؤرخ علي بن ببلؿ قاؿ: " ركم عن علي بن  حفظ لنا التاريخ
ىػ( قاؿ: حدثنا محمد بن منصور سنة  356الحسين بن شقير الكوفي بالكوفة في شعباف سنة )

( في الكوفة ثم ذكر خبران طويبل مفاده أنو دخل عليو 220ىػ( أنو كاف بمنزلو سنة ) 290)
ان من البصرة، ثم دخل عليو القاسم بن إبراىيم قادمان من الحجاز، اإلماـ احمد بن عيسى قادم

ثم دخل عليو عبد اهلل بن موسى، كلما رآىم الحسن بن يحيى جاء ىم كىنأىم بالسبلمة كسىعيد 
بقدكمهم، ثم أقاموا جميعان في دار محمد، كجلسوا يتحدثوف عما يصيب أمة محمد من الظلم 

مد كقاؿ: ارحموا ًكبىر ًسنّْي كاعملوا فيما يقربكم إلى اهلل عز كالجور، كبينما ىم كذلك قاـ مح
كجل، كبايعوا كاحدان منكم أعلمكم كأقواكم حتى يكوف الرضي منكم ترضوف بو اإلماـ، نطيعو 

 كنعرفو، كنموت بإماـ للمسلمين، كالنموت ميتة جاىلية.
، كأنت منا أىل البيت، فقالوا: أيها الشيخ.. ما أحسن ماقلت، كإف لك مثلنا كلحمنا كدمنا

 كمانطقت بو فهو الصواب .
 كبعد حوار تمت البيعة لئلماـ القاسم بن إبراىيم الرسي عليو السبلـ.
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كلو ركايات كثيرة عن ىؤالء األئمة األربعة، جمع معظمها الحافظ أبي عبد اهلل العلوم في كتابو 
 ركؼ بػ )األمالي( .العظيم )الجامع الكافي(. كمنها ماىو في كتابو المع
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 اإلماـ المرادم كاإلماـ البخارم
ىػ( كذلك كلو في حياة  256ىػ(، كتوفي سنة ) 194كلد محمد بن إسماعيل البخارم سنة )

محمد بن منصور المرادم، كأخذ البخارم عن أقراف المرادم كمشائخو، كىذا يثير تساؤؿ كثير 
 م، أك حدث أحدىما عن اآلخر؟من الباحثين: ىل التقى المرادم كالبخار 

أما السيد صاـر الدين إبراىيم بن محمد الوزير فقد أشار إلى أف المرادم ركل عن البخارم في 
األمالي، فقاؿ: " ركل فيو ػ أم في األمالي ػ عن البخارم نفسو كظاىره أنهما اتفقا " ، كبقولو 

أنو قاؿ في شرح خطبة الفتح:  أخذ جماعة من المؤرخين. كحكى ابن أبي الرجاؿ عن المقرائي
" إف محمد بن إسماعيل البخارم صاحب الصحيح صحب محمد بن منصور المرادم خمسان 

 كعشرين سنة " .
كالذم يبدك لي أنهما كإف اتفقا فلم يحدث أحدىما عن اآلخر؛ أما ما زعم المقرائي فهو مجرد 

كيف يتأتى ذلك كلم يذكره البخارم تخمين لم يػيٍركى عن أحد قبلو، كلم تساعده عليو الشواىد، ك 
.  كلم ييًشر إليو في شيء من كتبو ػ المخصصة لذكر اسماء الركاة ػ رغم ذكره من ىىبَّ كدىبَّ
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ركل عن البخارم في األمالي،  0كأما ما ذكره السيد صاـر الدين فمستنده في ذلك أف المرادم
نفاس، قاؿ محمد: حدثنا عباد بن يعقوب، كىو كٍىمه، سببو حديثاف في األمالي، األكؿ في ال

عن البخارم، عن مسلم بن سالم، عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل 
)ص(: " تعتد النفساء أربعين يومان إال أف ترل الطهر " . كإنما تصحف لفظ )البخارم( عن 

أحد مشائخ المرادم )المحاربي( كقد صحح في بعض نسخ األمالي. كعباد بن يعقوب ىو 
كالبخارم، ذكره ابن عساكر ، كقاؿ: " ركل عنو البخارم كالترمذم كابن ماجة "، كلم يذكر 

أحد أنو ركل عن البخارم. كالمحاربي ىو عبد الرحمن بن محمد بن زياد المحاربي، مشهور 
ذكر أحد  بركاية عباد عنو. كمسلم بن سالم ىو النهدم، لم يذكره أحد في مشائخ البخارم، كال

أف البخارم ركل عنو مباشرة، بل ىو في طبقة مشائخ مشائخو، فهو من الطبقة السادسة 
كالبخارم من الطبقة الحادية عشرة كما ذكر ابن حجر في التقريب . أضف إلى ذلك أف 

 القياس: البخارم عن محمد عن عباد .
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عيد األشج، عن البخارم، عن عبد الركاية الثانية في كتاب الزكاة قاؿ محمد: حدثنا أبو س
الحميد بن جعفر، عن عثماف بن عطاء، عن أبيو، عن ابن عمر قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل )ص(: " 

اليقبل اهلل اإليماف كال الصبلة إال بزكاة " فتصحف لفظ )البخارم( عن )المحاربي( أيضان. كأبو 
األشج، ىو في طبقة مشائخ سعيد األشج ىو عبد اهلل بن سعيد بن حصين المعركؼ بأبي سعيد 

البخارم، كلم يذكره أحد فيمن ركل عنو البخارم، كالفيمن ركل عن البخارم، كىو معركؼ 
بالركاية عن عبد الرحمن بن محمد المحاربي. كأما عبد الحميد بن جعفر فهو في طبقة مشائخ 

طبقة الحادية سنة( ألف البخارم من ال 41مشائخ البخارم، فبين كفاتو كبين مولد البخارم )
 153ىػ(، كعبد الحميد بن جعفر من الطبقة السادسة، توفي سنة ) 256عشرة، توفي سنة )

 ىػ(، كما ذكر ابن حجر في التقريب.
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 اإلماـ المرادم كاإلماـ األطركش
ذكر السيد صاـر الدين أف المرادم شيخ شيخ الناصر األطركش ، كىذا يثير التساؤؿ ىل يعني 

ناصر لم يرًك مباشرة عن المرادم، كظاىر كبلمو أنو يريد ذلك، كلكن ركاية األطركش بهذا أف ال
عن المرادم مباشرة ثابتة في شرح التجريد كأمالي أبي طالب كغيرىما، كليس ىنالك مايمنع، 

ىػ(، كقد نص السيد صاـر الدين نفسو أف اإلماـ المرادم بقي إلى  230فاألطركش كلد سنة )
ئتين ، كىذا يعني أف األطركش أدرؾ من عمر المرادم حوالي ستين سنة، نيف كتسعين كما

 فكيف اليركم عنو السيما مع اتحاد البيئة الثقافية كالوطن.
أضف إلى ذلك أف السيد صاـر الدين ذكر أف محمد بن سليماف الكوفي أحد تبلمذة المرادم 

ن، ألف كفاة الناصر كانت ، كمحمد بن سليماف لم يتوؼ إال بعد األطركش بحوالي عشر سني
 ىػ(. 309ىػ(، بينما عاش محمد بن سليماف إلى ما بعد سنة ) 304سنة )
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 قبوؿ ركاية المجاىيل
زعم الحافظ محمد بن إبراىيم الوزير أف محمد بن منصور المرادم يقبل ركاية المجهوؿ، 

يرل قبوؿ المجاىيل فقاؿ: " ذكر محمد بن منصور المرادم صاحب كتاب علـو آؿ محمد أنو 
كذلك في كتابو المسمى بالعلـو " . كتبعو على ذلك السيد صاـر الدين محمد بن إبراىيم 



 الوزيرفي الفلك الدكار .
كقاؿ السيد العبلمة مجد الدين رادان على الحافظ محمد بن إبراىيم: "لم نجد ذلك في كتابو 

ت، كالذم يظهر لي أف مستند الركاية أصبل ػ كقاؿ: ػ كما يحكى عنو من قبوؿ المجهوؿ لم يثب
عنو في قبوؿ المجهوؿ ما في بعض أسانيده )عن رجل( أك نحوه، كىو مأخذ غير صحيح فإف 
ذلك اليستلـز أف يكوف مجهوال لديو، كلعلو لم يسمو لمقصد صالح، ثم لو فرض أنو مجهوؿ 

 كإنما قصده الجمع " .لو، فلم يصرح بقبولو كلم يلتـز التصحيح في جميع ما ركاه في الكتاب 
كقاؿ السيد العبلمة بدر الدين الحوثي في رسالة إليَّ ػ تعليقان على ما ذكرت في ىامش الفلك 
الدكار حوؿ ىذا الموضوع ػ: " لعلو خرجو من قولو: يؤتم في الصبلة بكل تقي، كمن لم تظهر 

تو في شرح بعض ريبتو جازت شهادتو كالصبلة خلفو. كلكن ىذا يحمل على المستور كما حقق
 " . 180األمالي 
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كقد رجعت إلى شرحو على األمالي فوجدتو قاؿ فيو: " )كمن لم تظهر ريبتو( كىو من لم يتهم 
بجارح في دينو )جازت شهادتو كالصبلة خلفو( كىذا ىو المستور بدليل أنو يصلي، كبدليل 

كقد ادعى بعضهم أف محمد بن  قولو لم تظهر، كالذم لم تظهر ريبتو ألحد يكوف ىو المستور،
منصور يرل قبوؿ ركاية المجهوؿ، كلعلو خرج ذلك من كبلمو ىذا، كىو تخريج فاسد ألف 
المجهوؿ كثيران مايكوف بالنسبة لغير الجاىل بو معلـو الجارح في عدالتو، فضبل عن ظاىر 

عاـ كالنكرة التهمة، كمحمد بن منصور قد اشترط أف التظهر ريبتو كىو مطلق، كنفي المطلق 
في سياؽ النفي، فيعم الظهور لك كلغيرؾ، فمعناه: التظهر ريبتو لك كاللغيرؾ، فلو قاؿ: من لم 

تظهر لك ريبتو. لصح التخريج" كيؤيد ما ذكره المولى العبلمة بدر الدين أف اإلماـ المرادم 
أك شيخ كاف يقوؿ: حدثنا فبلف ككاف مستوران من أىل الخير، أك حدثنا رجل من أىل العبادة 

 اليفتر عن ذكر اهلل .
كمن كل ىذا يتضح أف ما نسب إلى اإلماـ المرادم من قبوؿ ركاية المجهوؿ غير صحيح 

 النصان كالتخريجان.
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 التحقيق في مبلغ عمره
لم تحدد المصادر تاريخ مولده ككفاتو حتى نستنتج بدقة مبلغ عمره، كقد ذكر بعض المؤرخين 

!! كىذا رقم مبالغ فيو، كالأساس لو من الصحة، ألنو بهذا يكوف قد أدرؾ سنة( 250أنو عاش )
من عمر اإلماـ الحسين بن علي )ع( عشر سنوات، في حين أنو يركم عنو بخمس كسائط، 

 كيكوف قد كلد قبل اإلماـ زيد بخمس كعشرين سنة في حين أنو يركم عنو بثبلث كسائط.
طبقات الزيدية من أنو ركل عن عبد العزيز بن  كمبرر من قاؿ بهذا التاريخ ما ذكر صاحب

جريج، كىو محض غلط؛ ألف محمدان يحتاج إلى خمس كسائط عند الركاية عن ابن جريج كما 
في ىذا الكتاب، فإف محمد ركل عن أحمد بن يحيى األكدم عن عقبة بن مكـر الضَّبي عن 

ثير عن بن جريج، أنظر إسماعيل بن أبي أكيس عن أحمد بن محمد بن داككد عن أفلح بن ك
(، اللهم إال إذا كاف يقصد بعبد العزيز بن جريج: عبد العزيز بن عبد 246الحديث رقم )

الملك بن عبد العزيز بن جريج ػ كىو لم يقصد ذلك ػ كقد يكوف سبب كىم صاحب الطبقات 
و ركل ما جاء في األمالي : من تعليق بعض الركايات : عن بن جريج .. الخ. كىذا اليعني أن

 عنو مباشرة .
ىػ( كذلك إذا اعتبرنا صحة ماذكره صاحب  150ػ  140كأما مولده فلعلو كاف مابين سنة )

ىػ( ،  162الطبقات من أف إبراىيم بن محمد بن ميموف ػ أحد مشائخو المعركفين ػ توفي سنة )
كىو شيخ  ىػ( 220إضافة إلى ما تقدـ في قصتو مع األئمة األربعة أنهم اجتمعوا عنده سنة )

 مسن.
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ىػ( ألنو قد تقدـ أنو حدث علي بن الحسين بن  300ػ  290أما تاريخ كفاتو فلعلو ما بين )
شقير الكوفي سنة تسعين كمائتين، إضافة إلى أنو ركل كثيران عن محمد بن إسماعيل األحمسي 

 بن حكم ىػ( كعن عبد اهلل 256ىػ( كعن علي بن منذر المتوفى سنة ) 260المتوفى سنة )
 150ػ  140ىػ( كمن في طبقتهم. كبهذا يحتمل أف يكوف عمره ما بين ) 255المتوفى سنة )

 سنة( كاهلل أعلم.
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 تراثو الخالد
خلف لنا اإلماـ المرادم تراثان عظيمان ظل العلماء يغترفوف منو كينهلوف من معينو الصافي حتى 

د بن عبد الرحمن العلوم لخص كتابو العظيم الجامع أف اإلماـ الحافظ الشهير أبا عبد اهلل محم
الكافي من كتب اإلماـ المرادم، كقد أشار إلى ذلك في المقدمة فقاؿ: " كمصنفات محمد 

التي اختصرت منها ىذا الكتاب ثبلثوف مصنفان " ثم ذكرىا فذكر منها: " كتاب أحمد بن عيسى 
الطهارة . كتاب النهي عن المسح على  بالزيادات . كتاب المجموع . كتاب المسائل . كتاب

الخفين . كتاب الصبلة . كتاب الجنائز . كتاب الزكاة . كتاب الخمس . كتاب الصـو . كتاب 
الحج . كتاب الصـو ػ آخر ػ . كتاب الحج ػ آخر ػ . كتاب منسك الحج . كتاب النكاح .  

في كلمة كإيقاع الطبلؽ في كتاب إبطاؿ المتعة . كتاب الطبلؽ . كتاب إيقاع الطبلؽ ثبلثان 
المحيض . كتاب الرضاع . كتاب البيوع . كتاب األيماف كالكفارات . كتاب الحدكد . كتاب 

الديات . كتاب الفرائض . كتاب القضاء . كتاب السرية . كتاب مختصر السيرة . كتاب الصيد 
بة كالمبلىي . كتاب كالذبائح . كتاب صفة العصير كالطبلء كمعرفة األكزاف . كتاب تحريم الشر 

اإللفة كالجملة . كتاب مسائل أحمد بن عيسى، كالقاسم بن إبراىيم عليهما السبلـ " . 
 كأسندىا جميعان إليو بأسانيد مختلفة.

 كمن كتبو أيضا:
 ػ كتاب في التفسير كبير. مفقود. 1
 ػ كتاب في التفسير صغير، مفقود. 2
اؿ الحافظ محمد بن إبراىيم الوزير عنو: ىو ػ كتاب أمالي أحمد بن عيسى، طبع مرتاف. ق 3

 أساس علم الزيدية كمنتقى كتبهم كيذكر فيو األسانيد .
 ػ سيرة األئمة العادلة، مفقود. 4
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 ػ رسالة على لساف الطالبيين إلى الحسن بن زيد بطبرستاف، مفقود. 5
 و عبد اهلل العلوم.ػ كتاب الخميس، مفقود، كلعلو كتاب الخمس الذم ذكره الحافظ أب 6
 ػ كتاب الذكر ػ ىذا الذم بين يديك ػ. 7
 ػ كتاب المناىي، مخطوط. 8

 قاؿ الجندارم: لو اثناف كثبلثوف كتابان، كىو جامع تفسير غريب القرآف لزيد بن علي بإسناده .
كإضافة إلى ىذا الميراث الثقافي فقد خلف لنا كوكبة من تبلمذتو الذين حملوا عنو العلم 



كا عنو الحديث، فقد ركل عنو الحافظ محمد بن سليماف الكوفي معظم كتاب مناقب كأخذ
 اإلماـ علي عليو السبلـ.
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 مشائخو
 مشائخو في كتاب الذكر

 مرتبين على حركؼ المعجم كعدد مركيات كل منهم:
 3. أحمد بن أبي عبد الرحمن أك أحمد بن عبد الرحمن.1
 1ىػ ( 230ي . أحمد بن جناب المصيصي. )توف2
 2. أحمد بن صبيح اليشكرم.3
 2. أحمد بن عبد الجبار العطاردم. 4
 4. أحمد بن عيسى بن زيد بن علي.5
 3. أحمد بن عيسى بن عبد اهلل، أبو الطاىر العلوم. 6
 1. أحمد بن محمد بن أبي بكر. 7
 1. أحمد بن محمد بن عبد الملك أك محمد بن أحمد.8
 28ىػ(. 264لمتوفى . أحمد بن يحيى األكدم )ا9

 22ىػ(. 162. إبراىيم بن محمد بن ميموف )المتوفى 10
 1. إبراىيم بن مكتـو البصرم.11
 1. إسحاؽ بن إبراىيم األسدم. 12
 1. إسحاؽ بن إبراىيم البقاؿ.13
 2. إسماعيل بن مهراف.14
 3ىػ(. 241. جبارة بن المغلس الحماني )المتوفى 15
 1. جعفر بن الحداد.16
 1ر بن محمد التميمي.. جعف17
 1. جعفر بن محمد الحبلؿ.18
 23. جعفر بن محمد بن عبد السبلـ.19
 1. جعفر بن محمد بن عبد اهلل.20
 3ىػ(. 240. جعفر بن محمد بن عمراف الثعلبي )المتوفى 21



 1. حرب بن الحسن الطحاف.22
 1ىػ(. 179. حسن بن أبي جعفر الجيٍفرم )المتوفى 23
 2ىػ(. 167عرني )المتوفى . حسن بن حسين ال24
 2. حسن بن مالك الضبي.25
 1. حسن بن يحيى بن حسين بن زيد.26
 1. الحسن بن أخت الليث27
 2. حسين بن إبراىيم التميمي.28
 1ىػ(. 244. حسين بن حريث الخزاعي )المتوفى 29
 20. حسين بن نصر بن مزاحم المنقرم.30
 4. حكم بن سليماف.31
 1نجيح.. زكريا بن يحيى بن 32
 34ىػ(. 247. سفياف بن ككيع )المتوفى 33
 1. سليماف بن الحكم. 34
 1. سليماف بن الربيع. 35
 1. شيخ من أىل البصرة. 36
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 10ىػ(.  250. عباد بن يعقوب الركاجني )المتوفى 37
 44ىػ(.  255. عبد اهلل بن الحكم بن أبي زياد )المتوفى 38
 6. . عبد اهلل بن داىر الرازم39
 1. عبد اهلل بن سعيد بن الجراح، أبو سعيد. 40
 1. عبد اهلل بن عيسى. 41
 1. عبد اهلل بن محمد الصيرفي.42
 2(235. عبد اهلل بن محمد بن أبي شيبة أبو بكر )المتوفى 43
 1ىػ(. 244. عبده بن عبد الرحيم المركزم )المتوفى 44
 2. عبيد بن أبي ىاركف.45
 22ىػ(. 239ي شيبة )المتوفى . عثماف بن محمد بن أب46
 9. علي بن أحمد بن عيسى بن زيد.47



 1. علي بن إسماعيل بن ميموف.48
 2ىػ(. 231. علي بن حكيم بن ذبياف )المتوفى 49
 1. علي بن سيف الضبي.50
 39ىػ(. 256. علي بن منذر الطريقي )المتوفى 51
 1( 222. عمرك بن حماد بن طلحة الكوفي النقاد )المتوفى 52
 2. عيسى الخياط رجل من أىل الخير.53
 1ىػ(. 246. القاسم بن إبراىيم الرسي )المتوفى 54
 1ىػ(. 235. القاسم بن محمد بن أبي شيبة )المتوفى 55
 1. كثير بن محمد الحوافي.56
 1. محفوظ بن رزؽ العابد.57
 1. محمد بن أبي البهلوؿ.58
 131ىػ(. 260. محمد بن إسماعيل األحمسي )المتوفى 59
 1. محمد بن احمد بن عبد الملك أك أحمد بن محمد.60
 6(248. محمد بن العبلء بن كريب أبو كريب )المتوفى 61
 5. محمد بن جميل.62
 7. محمد بن راشد المحاربي.63
 1. محمد بن عبد اهلل بن نوفل األسدم.64
 17ىػ(. 245. محمد بن عبيد المحاربي )المتوفى 65
 3المازني. . محمد بن عمر البصرم66
 1. محمد بن موسى.67
 1. مكحوؿ بن إبراىيم.68
 2. ىاركف بن إسحاؽ.69
 1. ىشاـ بن عمار السلمي.70
 7ىػ(. 243. ىناد بن السرم )المتوفى 71
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 2ىػ(. 244. كاصل بن عبد األعلى )المتوفى 72
 6ىػ(.  253. يوسف بن موسى القطاف )المتوفى 73



 1القاسم(.. أبو القاسم )تحرؼ عن 74
 1. أبو جابر زكريا بن يحيى. 75
 1. أبو رجاء الهركم.76

(12/3) 

 

 مشائخو في غير كتاب الذكر
 . أحمد بن جعفر بن محمد.77
 . أحمد بن الحسن بن مركاف.78
 . أحمد بن عىٍبدة.79
 . أحمد بن عثماف بن حكيم بن أبي نعيم.80
 . إبراىيم بن حبيب.81
 . إبراىيم بن عبد اهلل.82
 . إدريس بن محمد.83
 . إسماعيل بن بهراـ.84
 . إسماعيل بن عياش.85
 . إسماعيل بن لبيد.86
 . إسماعيل بن موسى الفزارم.87
 . جعفر بن محمد الطبرم.88
 . جعفر بن محمد المرادم89
 . داكد بن سليماف األسدم.90
 . شهاب بن عباد بن يعقوب.91
 . ضرار بن صرد.92
 . عباد بن العواـ.93
 عبادة بن زياد.. 94
 . عبادة بن يزيد األزدم.95
 . عبد الرحمن بن محمد المحاربي، يركم عنو عادة بواسطة.96
 . عبد العزيز بن جريج، ذكره صاحب الطبقات كقد أكضحنا الكبلـ عليو .97
 . عبد العظيم بن عبد اهلل الحسيني.98



 . عبد اهلل بن أحمد بن عيسى.99
 يى بن عبد اهلل.. عبد اهلل بن محمد بن يح100
 . عبد اهلل بن موسى بن الحسن.101
 . عبد اهلل بن موسى.102
 . عبدة بن عبد الرحمن.103
 . عثماف بن سعيد.104
 . عثماف بن ككيع.105
 . علي بن الجعد.106
 . علي بن الحسن بن عمر بن علي.107
 . علي بن الحسين.108
 . علي بن عبد الرحمن القطاف.109
 بن الحسين بن عيسى.. علي بن محمد 110
 . عمارة بن أبي مريم.111
 . عيسى بن عبد اهلل بن محمد.112
 . غيٍندير.113
 . محمد بن أبي بهلوؿ.114
 . محمد بن أحمد بن عيسى.115
 . محمد بن الحسن الجعفرم.116
 . محمد بن حميد.117
 . محمد بن عبد اهلل الحضرمي.118
 . محمد بن علي بن خلف.119
 مر الخشاب.. محمد بن ع120
 . محمد بن يزيد بن محمد بن كثيرالرفاعي.121
 . مخوؿ بن إبراىيم.122
 . موسى بن سلمة الشاذكوني.123
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 . موسى بن سلمة المزني.124
 . موسى بن عبد اهلل بن الحسن.125
 . ىماـ بن عباد بن يعقوب.126
 . يحيى بن عبد الحميد الحماني.127
 . يحيى بن مطيع.128
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 تبلميذه الركاه عنو
 . أحمد بن محمد بن سبلـ.1
 . أحمد بن موسى أبو المثنى.2
 . الحسن بن علي الناصر األطركش3
 . الحسين بن عيسى.4
 . جعفر بن محمد بن مالك.5
 . سعداف، الذم يركم عنو أبو عبد اهلل6
 . عبد اهلل بن عبد الجبار.7
 بو القاسم، راكم كتاب الذكر.. علي بن أحمد بن عمرك بن سعيد الجبَّاف أ8
 . علي بن الحسن بن عبد الرحمن المقرم9

 . ػ علي بن الحسين بن شقير الكوفي10
 . علي بن عبد الرحمن بن ماتي11
 . عيسى بن زيد بن محمد العلوم أبو زيد.12
 . فرات بن إبراىيم الكوفي، صاحب التفسير.13
 . محمد بن أحمد بن موسى الدىقاف أبو المثنى.14
 . ػ محمد بن أحمد بن عمر الجهني.15
 . محمد بن الحسن بن عبد الرحمن المقرم.16
 . ػ محمد بن علي بن الحسن بن الجراح.17
 . ػ محمد بن زكريا الفرضي.18
 . محمد بن سليماف الكوفي.19
 . محمد بن يعقوب المعقلي ػ شيخ الحاكم .20
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 عن ىذا الكتاب
 الذكر في حياتنا

بعض من خبلؿ كلمة )الذكر( : لعابان يسيل ، كسبحة تصتك، كانزكاء رىيبان، كأصوات يتصور ال
سعاؿ ترتفع من كثرة األبخرة المتصاعدة في زكايا المسجد كليس كذلك، كلكن الذكر عبادة 

كتعبير عن مشاعر اإلجبلؿ كالتعظيم هلل، ككسيلة لتأديب النفس كاطمئنانها، كليس الذكر مجرد 
حرؾ فؤادان كاليرقى بها سلوؾ.. إنو عبادة بل جوىر العبادة كميخّْها حين يقترف بمعرفة تىٍمتىمىة الت

اهلل معرفة تضيء أعماؽ النفس، كتيٍسًلم الوجو كالقلب هلل ، كالعبودية درجة من الكماؿ الينالها  
كل أحد ، كإنما يرقى إليها من أشرؽ يقينو، كاستجمع خصاؿ اإليماف الصادؽ، فطابت 

كاستقامت خليقتو، كقويت باهلل صلتو، كلهذا كاف في مقدمة من امتدح اهلل حيسنى  سريرتو،
ًبٍيران?  اًكرىاًت أىعىدَّ اهلل لىهيٍم مىٍغًفرىةن كىأىٍجران كى ًثٍيران كىالذَّ اًكرًٍينى اهلل كى عبادتهم كضاعف لهم األجر?الذَّ

 [.35]األحزاب: 
فان كترحيبان ، فماجاء من الذكر مستكمبل كالشك أف الذاكرين يتفاكتوف نشاطان ككسبل كتكل

 مواصفات القبوؿ كاف أبلغ في أثره كأنجح في أداء دكره كأقرب إلى أف يؤتي ثماره.
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كالذكر تعبير عن مشاعر التعظيم كاإلجبلؿ هلل، فإنك عندما تػىتىطىلَّع إلى معرفة شيء عن عجائب 
ض، تمتليء أقطار نفسك إعجابان بهذا مخلوقات اهلل، كتنظر في ملكوت السماكات كاألر 

الخالق العظيم، كتتقاصر الكلمات عن التعبير عما يدكر في خىلىًدؾ، فتفتش عن كلمات تيصىوّْر 
مشاعرؾ كأحاسيسك، فبل تملك إال أف تنفجر قائبل: " سبحاف اهلل.. الإلو إال اهلل.. " ككذلك 

ك أف ترفع صوتك قائبل: " الحوؿ إذا نزلت بك نازلة، أك ضاقت بك ضائقة، فإنك التتمال
كالقوة إال باهلل.. إنا هلل كإنا إليو راجعوف .. "، كىنالك تشعر أف ىذه الكلمات قد نفست عنك 

كعبرت عما بنفسك كأنها ىي مايجب أف يػىٍلهىجى بو كل لساف، ألنها كحدىا التي ترقى إلى 
نى ًإذىا ذيكّْريكا ًبهىا خىرُّكا سيجَّدان كىسىبَّحيوا ًبحىٍمًد رىبًّْهٍم التعبير عن الموقف ?ًإنَّمىا يػيٍؤًمني بًآيىاتًنىا الًَّذيٍ 

ليوىنَّكيٍم ًبشىٍيءو ًمنى الخىٍوًؼ كىالجيٍوًع كىنػىٍقصو ًمنى األىٍموىاًؿ 15كىىيٍم الىيىٍستىٍكًبريٍكفى? ]السجدة:  [، ?كىلىنىبػٍ
ًإنَّا ًإلىٍيًو رىاًجعيٍوفى? كىاألىنٍػفيًس كىالثَّمىرىاًت كىبىشًّْر الصَّاًبرًٍينى الَّذً  هيٍم ميًصٍيبىةه قىاليوا ًإنَّا هلل كى ٍينى ًإذىا أىصىابػىتػٍ

 [.156]البقرة: 



كالينحصر الذكر في نطاؽ حركة اللساف كاألصابع، كلكن إبراز مظاىر عظمة اهلل تسبيحه كذكره 
ًإٍف ًمٍن شىٍيءو ًإالَّ ييسىبّْحي ًبحىٍمًدًه كىلىًكٍن هلل كلهذا ?تيسىبّْحي لىوي السَّمىوىاتي السٍَّبعي كىاألىٍرضي كىمىٍن ًفيٍ  ًهنَّ كى
ًلٍيمان غىفيٍوران? ]اإلسراء:   [.44الىتػىٍفقىهيٍوفى تىٍسًبٍيحىهيٍم ًإنَّوي كىافى حى
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كالذكر كسيلة لتأديب النفس كتربيتها، كعامل ىاـ في طمأنتها، ألننا بالذكر نيذىكّْري النفسى دائمان 
من العبودية، كنيٍشًعرىا بافتقارىا إلى ألطاؼ تمضي بها نحو تحقيق طموحاتها كآمالها، بموقعها 

كنلمس الصلة الوثيقة بين صفاء النفس كجماؿ الحياة، ألف السعادة العظمى التي ينشدىا كل 
الناس التيٍجلىبي من الخارج، فبلتػيٍوىىبي كالتباع، كقد أثبتت التجارب أف، كفرة الماؿ كعيليو 

نصب، ككثرة األكالد، التعطي ذلك االطمئناف، الذم تشعر بو عندما يػىليفُّك حيٍضني اإليماف الم
الدافئ، كتجد نفسك في اتصاؿ مباشر من خبلؿ الذكر مع من يملك الحاجات، كتسير الحياة 
ًكٍفقى مشيئتو .. ىنالك تشعر بسعادة تقوؿ معها : نحن في لذة لو عرفها الملوؾ لجالدكنا عليها 

? ]الرعد: با  [.28لسيوؼ!! ?أىالى ًبذًٍكًر اهلل تىٍطمىًئنُّ القيليٍوبي
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 تسمية الكتاب
)كتاب الذكر( ىذا ىو اإلسم الوحيد الذم عيًرؼى بو ىذا الكتاب، فقد أثبت أكائل النسخ 
الثبلث التي عثرت عليها، ككذلك ذكر في السماعات كاإلجازات، إضافة إلى أف كل من 

ماه بهذا االسم، فالقرشي مثبل حين أخذ منو في كتابو شمس األخبار رمز لو بػ " ؾ اقتبس منو س
" كذكر في المقدمة أف ذلك يعني من كتاب الذكر لمحمد بن منصور المرادم. كلم أقف لو 

 على تسمية غير ىذه
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 مضموف الكتاب
اه مؤلفو من طريق نصان( مابين حديث، كأثر، كحكاية ، كقد رك  536يحتوم الكتاب على )

ًيين، كخمس ركايات من طريق أربعة مشائخ مبهمين، كثبلث ركايات  خمسة كسبعين شيخان ميسىمَّ



 معلقة، كثبلث ركاىا المؤلف عن كتابو.
كىذا بياف بأسماء مشائخو الذين أكثر عنهم في ىذا الكتاب، كعدد الركايات التي ركاىا من 

 طيريقهم:
 130محمد بن إسماعيل األحمسي
 44عبد اهلل بن الحكم بن أبي زياد

 39علي بن منذر الطريقي
 34سفياف بن الوكيع بن الجراح

 28أحمد بن يحيى األكدم
 23جعفر بن محمد بن عبدالسبلـ

 22إبراىيم بن محمد بن ميموف
 22عثماف بن محمد بن أبي شيبة

 20حسين بن نصر بن مزاحم
 17محمد بن عبيد المحاربي
 10عباد بن يعقوب الركاجني

 كقد تقم ذكر بقية المشائخ كعدد مركياتهم قريبا ضمن ترجمة المؤلف.
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 ريتٍػبىة الكتاب
يعتبر ىذا الكتاب من أقدـ ما جيًمعى في بابو، إف لم يكن األقدـ على اإلطبلؽ، فقد بحثت فيما 

 لدم من المراجع كالفهارس فلم أجد تحت ىذا العنواف إال كتابين:
ر( لعبد اهلل بن محمد بن عبيد القرشي المعركؼ بابن أبي الدنيا، المولود أحدىما: )كتاب الذك

 ىػ( . 281ىػ(، كالمتوفى سنة ) 208سنة )
 367كثانيهما: كتاب الذكر ألبي أحمد الجلودم عبدالعزيز بن أحمد بن عيسى المتوفى سنة )

 ىػ( .
و صلة بالذكر كالدعاء، كقد قصد اإلماـ المرادم أف يجمع في ىذا الكتاب ماكقف عليو مما ل

بغىضّْ النظر عن الصَّحىة كالضَّعف، ككذلك فعل كثير من أقرانو كمشائخو كوكيع في كتابو " الزىد 
" ، كابن فضيل في كتابو " الدعاء " ، كالبخارم في كتابو " األدب " ، كىىنَّاد بن السًَّرم في  

لة " ، كابن ابي شييبة في كتاب " كتابو " الزىد " ، كالنسائي في كتابو " عمل اليـو كاللي



 اإليماف " .
كقد اشتمل ىذا الكتاب على ماىو صحيح على شركط كمواصفات الزيدية ػ الذين ينتمي إليهم 
المؤلف في العقيدة كالفكر ػ كعلى ماىو صحيح على شركط كمواصفات غيرىم من المحدثين، 

ب سماه )أسنى الذكر في كقد اختصره شيخنا العبلمة محمد بن الحسن العجرم في كتا
 فانتزع منو األحاديث الصحيحة من كجهة نظر زيدية . 0أحاديث منتخبة من الذكر(
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كقد كاف علماء ىذا الفن اليشددكف على أسانيد األحاديث الواردة في فضائل األعماؿ، كما 
أنو يجوز ركاية  يشددكف على أسانيد األحاديث التي تػيٍثًبت أحكامان شرعية، بحيث كانوا يركف

مالم يعلم أنو موضوع كاإلسرائيليات كالمنامات كبعض مايحكى عن العباد كالزىاد، فقد كانو 
يرككنها للعبرة كاالتعاظ من غير تصديق كالتكذيب، ألف باإلمكاف االستفادة من ىذا النوع من 

 النصوص إذا لم تبن عليها أحكامان شرعية.
 قد أثبت لنا األسانيد كألقى عهدة التصحيح كالتضعيف كخبلصة القوؿ أف المؤلف رحمو اهلل
 علينا، فليختر كل ناظر قادر لنفسو.
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 موضوع الكتاب
يلوح من خبلؿ عنواف الكتاب مايحمل في طياتو، فهو عبارة عن جامع لؤلذكار كفضائلها 

 كمايتعلق بها، مثل آداب الدعاء كاإلخبلص كالتقول كاليقين كالزىد كنحو ذلك.
كاستمداده من نصوص القرآف الكريم، كأحاديث النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم كاآلثار الواردة 

 عن األنبياء كالصحابة كالتابعين كأقواؿ المفسرين.
كقد اشتمل الكتاب على كثير من األدعية كاألذكار، كاسترسل في ذكر فضائلها، فأباف بذلك 

 مدل اىتماـ السَّلف بهذا الجانب.
لكتاب قبل الترتيب موزعان على كاحد كعشرين بابان بعض األبواب قوامو نصاف أك ثبلثة، ككاف ا

كبعضها مكرر أك بمعنى سابقو، ككانت بعض األبواب تتضمن نصوصان التظهر لوركدىا فيو أم 
مناسبة، بل بعض النصوص ليس لوركده في الكتاب كلو مناسبة ، كحديث كصية فاطمة أف 

 علي عليو السبلـ.اليغسلها غير زكجها 



كقد تضمن الكتاب جملة من النصوص التي تستدعي التأمل كالنظر الدقيق السيما تلك التي 
ركيت مرفوعة إلى النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم، فبعضها يوازف بين الذكر كالجهاد، ثم يرجح  

ة، كقد تكلم كفة الذكر، كالبعض اآلخر يمنح أرقامان ىائلة مكافأة على بعض األعماؿ الطفيف
العلماء على ىذه الظاىرة فرجح بعضهم أنها على ظاىرىا كأف تلك األعماؿ تستحق تلك 

المكافأة، حتى أف بعضهم لما سمع من يستكثر تلك األرقاـ قاؿ : " أمن مهر أمك ىو؟ " ، 
كاشترط بعضهم التقول كاإلخبلص كالصبلح كنحو ذلك مماىو في نفسو مطلب جليل الينالو 

الهمم العاليو. كقاؿ بعضهم في نحو: " من قاؿ كذلك كاف لو ثواب سبعين شهيدان " : اال أىل 
 إف المراد من جنس ثواب سبعين شهيد.
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 عملي في الكتاب
منذ خمس سنوات بدأت العمل في تحقيق ىذا الكتاب الجليل، كقد لقيت فيو عنتان ككلفني 

لو تجربة في مجاؿ التحقيق، فقد كنت كلما جهدان ككقتان يعرفو من اطلع على أصلو ككانت 
 ظننت أنني قد فرغت منو جىدَّ جديد يدفعني إلى إعادة النظر كإضافة بعض التحسينات.

ككانت بداية عملي فيو أف استنسخت الكتاب بخط كاضح، كاعتبرت المنسوخة ىي األصل، 
ن في الهامش، ثم قابلتها على أصلها كعلى نسخة أخرل، كأثبت ما اختلف بين النسختي

كعدت ألقرأىا مرة أخرل للتعليق على مايحتاج إلى تعليق، ثم دفعتها إلى الكمبيوتر للصف 
كاستخرجت منها نسخة ، كأخذت في تصحيحها على األصل، ثم عدت مرة أخرل لفحص 

أسماء الركاة، كالتأكد من صحتها، كاضطررت للوقوؼ على كل اسم، كالتأكد من أف لو 
من صحة موقعو في السند، كصحة ركايتو عمن قبلو كركاية مىٍن بعده عنو،  مسمى، ثم التأكد

كىذا كلفني كضع فهرس لجميع أسماء الركاة، مع اإلشارة الى أرقاـ األحاديث المذكور فيها 
الركاة، كبهذا عرفت كثيرا من التصحيفات ، كخلصت عددا كبيرا من الركاة من الجهالة . كبعد 

ل في مكتبة الجامع الكبير بصنعاء، كتمكنت من الحصوؿ عليها ذلك عثرت على نسخة أخر 
بعد عنا ، كاضطررت إلى المقابلة من جديد ، كأثبت ما اختلف بين النسخ في الهامش، ككنت 

قد استعرضت األحاديث المذكورة في كتاب )شمس األخبار( عن الذكر كقابلتها كأثبت ما 
 اختلف بين النسخ في الهامش.
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ىذه المرحلة رأيت أف أرتّْب الكتاب فرتبتو، ثم رأيت أف أخىرّْجو فخرجتو . كبعد االنتهاء  كبعد
من كل ذلك بدا لي أف أعيد صفو على الكمبيوتر لتوفر برنامج جديد يشتمل على إمكانيات 

جيدة . كبعد الصَّف كاف البد من المقابلة على النسخة األكلى المرتبة المخىرَّجة. ثم فرزت 
يد الكتاب على ًحدىة كرتبتها على حركؼ المعجم الكتشاؼ األسما المصحفة كاألسانيد أسان

 المكررة .
 كأثناء عملي في نص الكتاب قمت بما يلي:

ػ قىطَّعت النص إلى فقرات كالفقرة إلى جمل، كاستخدمت في ذلك عبلمات الترقيم المتعارؼ 
 عليها كالنقطة كالفصلة كالقوس كنحو ذلك.

 يات القرآنية كضبطتها بالشكل.ػ خرجت اآل
 ػ شرحت الغريب من األلفاظ اللغوية كعلقت على مايحتاج إلى تعليق.

ػ أدرجت بعض الزيادات الضركرية إما لتقويم النص أك لتوضيحو، كمازدتو جعلتو بين معكوفين 
 ىكذا: ] [.

خط أصغر ػ جعلت كل حديث فقرتين أساسيتين: فقرة للسند، كفقرة للمتن، كجعلت السند ب
من خط المتن ليتمكن من التهمو األسانيد من الحصوؿ على متن الحديث بسهولة، كما ميزت 

مداخل األحاديث بخط كبير ىكذا: )حدثنا( ، لكيبل يتعب الباحث في الحصوؿ على أكؿ 
 الحديث. كجعلت لؤلحاديث كسائر اآلثار رقمان مسلسبل ألىمية ذلك عند البحث كالمراجعة.
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د أف أتممت مقابلة كتصحيح النص كترقيم األحاديث ككضع فهرس الركاة، تأملت في بع
محتويات األبواب فوجدت أف كثيران من األحاديث ليست في مظانها، كأف ىنالك أبوابان مكررة 
ببل مبرر، كأف من العناكين مااليدؿ على ماكراءه، كىذا الشك يتوه بالباحث الباحث كيشكل 

بليصل إلى مراده إال بصعوبة كعناء ، كلمست أف فهرس األطراؼ اليؤدم عقبة في طريقو، ف
إلى المراد السيما إذا كاف البحث موضوعيان ؛ فخطر ببالي أف أضع لو فهرسان موضوعيان كلكن 

 ذلك يعني إضافة اليو مثل حجم نصف الكتاب على األقل ببل مبررات كجيهة.
 دقيقان السيما أنو يػيٍنشىر ألكؿ مىرَّة.كىنالك شعرت أنو المفر من ترتيبو ترتيبان 

كحين أردت ترتيب األحاديث تحت العناكين المثبتة في األصل، كجدتها التؤدم إلى المراد، 
فصممت على تبويب الكتاب على ماما يتناسب مع محتوياتو، كحينها أسفر التبويب عن سبعة 

 عشر بابان ىي:



 . باب فضل الذكر كالدعاء1
 األسواؽ كعند أىل الغفلة. باب الذكر في 2
 . باب قبوؿ الذكر كالدعاء3
 . باب اإلخبلص كالتحذير من الرياء4
 . باب الصبلة على النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم5
 . باب آداب الذكر كالدعاء6
 . باب أذكار كأدعية اليـو كالليلة7
 . باب األذكار المأثورة8
 . باب االستعاذة9

 . باب ذكر أسماء اهلل10
 . باب االستغفار11
 . باب الرقاؽ، ضمنتو عدة فصوؿ متنوعة.12
 . باب فضل الإلو إال اهلل.13
 . باب التسبيح كالتحميد.14
. باب الإلو إال اهلل كحده الشريك لو لو الملك كلو الحمد يحيي كيميت كىو على كل شيء 15

 قدير.
 .. باب سبحاف اهلل كالحمدهلل كالإلو إال اهلل ك اهلل أكبر16
 . باب قل ىو اهلل أحد.17
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 كرتبت األبواب على اعتبارات من أىمها : التناسق الذىني كالموضوعي.
 ػ عمدت إلى الباب أك الفصل فجعلتو عدة أقساـ:

 )أ( ػ ماركم عن النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم من األحاديث المسندة.
 األحاديث المرسلة. )ب( ػ ماركم عن النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم من

 )ج( ػ ماركم عن األنبياء عليهم السبلـ.
 )د( ػ ماركم عن الصحابة رضواف اهلل عليهم، كبدأت بماركم عن اإلماـ علي عليو السبلـ.

 )ىػ( ػ ماركم عن التابعين كتابعيهم، إف كجد شيء من ذلك.
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 تخريج األحاديث
السيما مع كجود أسانيدىا، كحين اضطررت الى  لم أكن أشعر بضركرةو لتخريج أحاديث الكتاب

متابعة أسماء الركاة في أمهات كتب الحديث، رأيت أنو يحسن تخريج ماكقفت عليو، ثم رأيت 
أنو يحسن متابعة األحاديث التي تبدك عليها الغرابة؛ ألف كركدىا في أكثر من كتاب كبأكثر من 

خرجها جميعان إال مالم أيكىفَّق إلى معرفة سند يزيل الغرابة عنها إلى حد ما، ثم رجحت أف أ
 ميخىرّْجو فنبهت على أني لم أقف لو على تخريج.

كسلكت في تخريج األحاديث الطرؽ المتعارؼ عليها في التخريج، كىي متابعة اإلسناد كذكر 
نقطة اتفاؽ الركاة، كلم أقدـ كتابان على كتاب إال لهذا الغرض، كاعتمدت في ذلك الكتب 

، كالمجاميع التي تعزك إلى كتب مسند، كلم أقصد االستيعاب، فقد كنت أكتفي في المسندة 
 بعض األحاديث بذكر ميخىرّْج كاحد.

كلم أتعرض لذكر مرتبة الحديث من الصحة كالحسن كالضعف ألنني غير مطمئن الى الضوابط 
 التي ذكرت في ذلك، كتركت ذلك للباحث ينظر فيها كما يحب.
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 تالتعليقا
بعد أف انتهيت من تصحيح الكتاب كجدت أف الهوامش كالتعليقات تزيد على ألف كخمسمائة 

حاشية، مابين تخريج كتفسير كتنبيو على اختبلؼ النسخ، فقمت بمراجعة الكتاب كحذفت 
التعليقات التي ليس لها كثير أىمية، كاستغنيت في بعضها بتوضيح في األصل بين معكوفين 

الهوامش الخاصة بتخريج اآليات في األصل بين معكوفين، كبهذا تقلص  ىكذا: ] [، كأدرجت
 عدد التعليقات إلى حدكد ألف تعليقة.
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 تراجم الرجاؿ
تجنبت إدراج تراجم الركاة في ىامش الكتاب كراىة إثقالو، رغم أني قد بحثت عن كل اسم 

رفتو نبهت في الهامش على صادفتو ، كتأكدت من سبلمتو من التصحيف، كمن لم أكفق إلى مع
أني لم أعرفو، كلم أجـز بتصحيح اسم من األسماء إال بعد التأكد من الغلط كتصحيحو، كمالم 



أتأكد منو قلت في الحاشية: لعلو فبلف، كإذا اشتبو علي قلت: لم أميزه، كذكرت بعض التراجم 
سماء الركاة بذكر في ىامش الكتاب ألىميتها.كاستغنيت عن كثير من التعليقات الموضحة أل

زيادة تػيوىضّْحي االسم ككضعتها بين معكوفين ىكذا: ] [، كسوؼ أضع إنشاء اهلل معجمان لتراجم 
رجاؿ الذكر، تراجم مختصرة ليكوف دليبل كمرجعان للباحث، كقد بلغت اسماء الركاة في ىذا 

 الكتاب حوالي ألف اسم.
 ىذه الجهود المضنية أسأؿ اهلل أف اليحرمني أجرىا.

(23/1) 

 

 الفهارس
 كضىعى فهارس ىذا الكتاب األخ صالح عبد اهلل قرباف كىي تشتمل على خمس فهارس رئيسية:

 ػ فهرس اآليات القرآنية مرتبة على ترتيب السور. 1
 ػ فهرس المواضيع ، كفيها ذكر األبواب كالفصوؿ لتقريب مظاف البحث. 2
 ػ فهرس أطراؼ، كىو قسماف: 3

 ديث النبوم مع إثبات رقم الحديث كذكر راكيو.أ ػ فهرس أطراؼ الح
ب ػ فهرس اآلثار الواردة عن األنبياء كالصحابة كالتابعين، مرتبة على حركؼ المعجم مع إثبات 

 رقم الخبر كذكر قائلو.
ػ فهرس األعبلـ، كىي عبارة عن فهرس ألسماء ركاة الكتاب، مرتبين على حركؼ المعجم،  4

 ألحاديث التي ذكر فيها.كذكر أماـ كل اسم أرقاـ ا
ػ فهرس أل سماء الكتب التي رجعت إليها عند التحقيق بدأ بالمخطوطات منها ثم  5

 المطبوعات كرتبها على حركؼ المعجم، كأشار إلى اسم المؤلف كالمحقق كتاريخ الطبعة.

(24/1) 

 

 توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفو
إلى مؤلفو، فقد تداكلو العلماء درسان يحظى كتاب الذكر ىذا بكامل مقومات صحة النسبة 

كتدريسان كإجازة كتلخيصان كشرحان كتخريجان، كلم يركى عن أحد أنو شكك في نسبتو إلى مؤلفو، 
فقد ذكر في معظم كتب اإلجازات كاألسانيد كمجاميع الحديث ككتب الرجاؿ، فاقتبس منو 

اـر الدين إبراىيم بن القاسم بن المؤلفوف كالمحققوف، كىو أحد األمهات التي اعتنى برجالها ص



المؤيد باهلل محمد بن اإلماـ القاسم بن محمد صاحب طبقات الزيدية الكبرل، كىو أحد 
ىػ( في كتابو شمس  635األصوؿ التي اعتمدىا العبلمة علي بن حميد القرشي المتوفى سنة )
ما أختصره شيخنا األخبار، كأطلع عليو اإلماـ المنصور باهلل عبد اهلل بن حمزة فأقره، ك

المحدث محمد بن الحسن العجرم في كتاب سماه : ) أسنا الذكر في أحاديث منتخبة من  
كتاب الذكر( ، كأخذ عنو أيضا جملة من النصوص شيخنا العبلمة محمد بن الحسن العجرم 

 في كتابو الصحيح المختار، كترجم معظم رجاؿ إسناده .
يت نسبة أم كتاب إلى مؤلفو، كلهذا بحثت عن األسانيد كتعد األسانيد ىي الطريق الرئيسي لتثب

التي تؤكد صحة نسبة ىذا الكتاب إلى جامعو اإلماـ محمد بن منصور المرادم فتوفرت لدم 
إجازات من طرؽ كأسانيد متعددة، اشتملت على كوكبة من األئمة كالحفاظ الثقات األثبات في 

 نقل األخبار.

(25/1) 

 

ازة عن أربعة من كبار علمائنا في العصر الحاضر، كىم: الوالد العبلمة فأنا أركيو بطريق اإلج
المجتهد مجد الدين بن محمد بن منصور المؤيدم الصعدم، كالوالد العبلمة الزاىد حمود بن 

عباس المؤيد الصنعاني، كالوالد العبلمة مفتي اليمن أحمد بن محمد زبارة، كالوالد العبلمة 
عجرم، ككل منهم يركيو عن مشائخو بسند متصل إلى المؤلف المحدث محمد بن الحسن ال

 رحمو اهلل.

(25/2) 

 

 رجاؿ السند
اتفقت معظم اإلجازات على أف القاضي جعفر بن أحمد يركيو من طريق الحسن بن مبلعب عن 

محمد الهبي عن الحافظ أبي عبداهلل العلوم عن ابن غزاؿ عن علي بن أحمد الجباف عن 
لمثبت في النسخ الخطية، كفي إجازة اإلماـ شرؼ الدين المذكورة في المؤلف، كىذا ىو ا

إجازات أحمد بن سعد الدين، كفي ترجمة محمد بن الحسين الغزاؿ في طبقات الزيدية. كأما 
الركاية األخرل التي من طريق الحسن بن عبداهلل المهوؿ كالتي تنتهي إلى عبدالرحمن بن ماتي 

لوالد العبلمة الحسن بن عبداهلل القاسمي رحمو اهلل على عن المؤلف، فقد كجدتها بخط ا
إحدل نسخ الذكر، كأجاز لي ركايتها الوالد العبلمة المحدث محمد بن حسن العجرم، كذكر 



لي الوالد العبلمة مجد الدين المؤيدم أنو يركم الكتاب بتلك الطريق، كىي طريق أمالي اإلماـ 
 أحمد بن عيسى )ع(.

 ة الركاة ىذه تراجم مقتضبة لركاة الكتاب ابتداء من القاضي جعفر بن أحمد:كنظران ألىمية معرف

(26/1) 

 

اإلماـ العبلمة شمس الدين جعفر بن أحمد بن عبدالسبلـ بن أبي يحيى البهلولي األبناكم 
الزيدم، عاصر اإلماـ أحمد بن سليماف، ككاف من أقطاب دعوتو، كأخذ عنو كعن اإلماـ 

الحسن البيهقي، كقاـ بزيارة إلى العراؽ لجمع الكتب كنقلها إلى  المحدث الثبت زيد بن
اليمن، كتصدر للتدريس بقرية سناع، كناىض أتباع المذىب المطرفي بعد أف كاف منهم في 

ىػ( كقبره على أكىمىةو إلى  573مرحلة مبكرة من شبابو، كتوفي بسناع حدة جنوب صنعاء سنة )
ة كاجتهادات فقهية كأنظار أصولية لطيفة، ككاف مشهوران الجنوب من قرية سناع، لو كتب كثير 

حتى اف اإلماـ المنصور باهلل عبداهلل بن حمزة كاف إذا ذكره قاؿ: قاؿ العالم. أنظر: لوامع 
ك  9األنوار ػ خ ػ، مطلع البدكر ػ خ ػ، طبقات الزيدية الكبرل كالصغرل ػ خ ػ، رجاؿ األزىار ص 

 .1/48لركض النضير ، ا2/121للجندارم، األعبلـ  10
الحسن بن علي بن مبلعب أبو علي األسدم. قاؿ في طبقات الزيدية: الشيخ العدؿ، لعل موتو 

في الخمسين بعد الخمس المائة. كقاؿ السيد مجد الدين : أثنىعليو في الطبقات كىو من 
وامع بتحقيقنا، ل 183رجاؿ الزيدية بالكوفة. أنظر: طبقات الزيدية ػ خ ػ. الفلك الدكار 

 .1/335األنوار
محمد بن محمد الهبي الشيخ أبو الفرج المقرم. قاؿ في طبقات الزيدية: يركم كتاب الذكر 

لمحمد بن منصور عن الشريف أبي عبداهلل محمد بن علي العلوم، عن ابن غزاؿ عن علي بن 
 ، لوامع األنوار3/163أحمد، عن المؤلف محمد بن منصور. أنظر: طبقات الزيدية ػ خ ػ 

 . 336ك  1/335

(26/2) 

 

اإلماـ الحافظ محمد بن علي بن الحسن بن علي العلوم المعركؼ بالشريف أبي عبد اهلل 
ىػ(، من علماء الزيدية ككبار الفقهاء كالمحدثين بالكوفة، قاؿ عنو  367العلوم، كلد سنة )

مصنفات شهيرة، الذىبي: اإلماـ المحدث الثقة العالم الفقيو مسند الكوفة. كلو كتب كثيرة ك 



 445ككاف يرحل إليو اىل الحديث كيتفاخركف باألخذ عنو، توفي بالكوفة في ربيع األكؿ سنة )
، طبقات الزيدية الصغرل 3/284، شذرات الذىب 17/636ىػ( . كأنظر: سير أعبلـ النببلء 

، مقدمة كتاب : تسمية من رركل عن اإلماـ زيد من التابعين . كمقدمة فضل زيارة 49خ/
 لحسين . كمقدمة كتاب األذاف بحي على خير العمل.ا

محمد بن الحسين بن غزاؿ الحارثي الخراز. ذكره في طبقات الزيدية فقاؿ: محمد بن الحسين 
الغزاؿ عن علي بن أحمد بن عمرك عن محمد بن منصور، كعنو أبو عبداهلل العلوم، كركل عن 

عقدة كمحمد بن عمار، كلم يزد  حسين بن محمد أبو الفرج كأحمد بن محمد بن سعيد بن
على ذلك. كيبدك لي أنو مشهور كثير الركاية فقد ركل عنو الحافظ أبو عبداهلل العلوم كثيران في  

 كتبو.
علي بن أحمد بن عمرك بن سعيد الحزامي، أبو القاسم الجبَّاف الكوفي ، أحد األثبات المكثرين 

بان، كاعتمد ركايتو الحافظ أبو عبداهلل العلوم، عن اإلماـ المرادم، ركل من كتبو ثمانية عشر كتا
 (.330كأكثر من طريقو، توفي رحمو اهلل سنة )

(26/3) 

 

كاختلف في ضبط الجبَّاف ففي إكماؿ ابن ماكوال: الجبَّاف، كقاؿ: حدث عن محمد بن منصور 
يد المرادم كمحمد بن عبداهلل بن نفيل. كفي طبقات الزيدية: أحمد بن علي بن عمر بن سع

 الحرابي أبو القاسم الحسني الجبَّاف ػ قاؿ ػ: كفي كتب أصحابنا الجبن بحذؼ األلف.
كفي تبصير المنتبو البن حجر: الجيٍبًني كقاؿ ضبطو أبو الغنائم النرسي الحافظ . كفي النسخة 

)أ ك ب ( : الجبار كىو تصحيف. كفي النسخة )ج( : بن عبد الجبار، ككذا في بعض 
، تبصير المنتبو 2/260، اإلكماؿ 2/98لط . انظر: طبقات الزيدية ػ خ ػ اإلجازات. كىو غ

1/299. 

(26/4) 

 

 كصف المخطوطات
نسخ ىذا الكتاب قليلة كنادرة، فقد بحثت كثيران في المكتبات كالفهارس فلم أعثر إال على 

ثبلث نسخ، كحين بدأت العمل في التصحيح كالمقابلة كانت بحوزتي نسخة كاحدة، كلسوء 
الحظ كانت أكثر النسخ غلطان كسقطان فأجهدتني في التصحيح كالمتابعة، ثم عثرت على أخرل 



فوجدت أف النسخة التي بحوزتي منسوخة عليها فوفررت علي بعض الجهد كلم تجد كثيران، 
كبعد أف أتممت المقابلة كالتصحيح علمت أنو يوجد بمكتبة الجامع الكبير بصنعاء مخطوطة 

خرط القىتىاد، فالقائموف على تلك المكتبة يضعوف العراقيل كالعقبات في  أخرل كلكن دكنها
طريق الباحثين كيعملوف علىحىٍظر االستفادة مما فيها من مخطوطات، كبعد جهد جهيد عثرت 
على صورة للمخطوطة ، كعدت لمقابلة المبلـز عليها فأكدت لي بعض ما كنت قد صححتو 

 ىي: كبينت لي أخطاء أخرل، كتلك النسخ
النسخة )أ(: كىي بخط عادم مقركء، كلكنها كثيرة األخطاء كالسقط، كىي مصورة على نسخة 

الوالد العبلمة محمد حسين شريف رحمو اهلل، ككتب في آخرىا: كاف الفراغ من تحرير ىذا 
ىػ( بقلم مالكها الفقير إلى اهلل الغني  1338شهر ربيع آخر سنة ) 27الكتاب يـو الثبلثاء لعلو 

ن سواه عبده كابن عبده السيد حسين بن يحيى بن أحمد بن عبد اهلل الملقب شريف، عم
طالب ممن اطلع على ىذا أف يدعو لو في الحياة بالتوفيق كبعد الممات بالمغفرة كالنجاة من 

عذاب الحريق، كصلى اهلل على محمد كعلى آؿ محمد عدد كل حرؼ كتب كسيكتب إلى يـو 
 الدين.

 سخة )ب( اآلتية .كىي منسوخة على ن

(27/1) 

 

النسخة )ب(: كىي كذلك كثيرة األخطاء، كثيرة السقط كالتصحيف، كىي بخط عادم، كىي 
من مكتبة الوالد العابد صبلح بن إبراىيم الغالبي، الذم أعارني بواسطة الوالد العبلمة محمد بن 

م تتح لي فرصة للتأمل عبدالعظيم الهادم لمدة عشرين يومان، لم أتمكن من أخذ صورة عنها، كل
في تاريخ النسخ كاسم الناسخ، إال أنني أذكر أنها بخط السيد صاـر الدين إبراىيم بن القاسم 

 صاحب طبقات الزيدية أك قرئت عليو.
النسخة )ج(: كىي بخط نسخي جىيّْد، قليلة السقط كالخطأ، كىي مصورة على النسخة 

ا بعض الهوامش كالتوضيحات المفيدة. كتب في الموجودة بمكتبة الجامع الكبير بصنعاء، عليه
آخرىا: تم كتاب الذكر بمن اهلل كتوفيقو كالحمدهلل كثيران، كصلى اهلل على سيدنا محمد كآلو 
كسلم تسليمان كثيرا، كاف الفراغ من تحصيلو ضحى يـو السبت سادس عشر شهر صفر سنة 

 لنا كلوالدينا. ىػ( ختم اهلل لنا بخير كغفر 1303ثبلث كثبلث عشرة مائة )

(27/2) 

 



ثم كتب في الهامش ػ بنفس الخط ػ: قاؿ في األـ المنقوؿ منها بعضان كالمقصوص عليها البقية: 
بلغ سماع ىذا الكتاب الجليل بإمبلء شيخنا العبلمة جماؿ اإلسبلـ كالبقية من الشيعة األعبلـ 

ى يـو الجمعة تاسع شهر علي بن حسن بن جميل الغولة الملقب بالداعي كافاه اهلل بالحسن
ىػ( كاألصل الذم عرض ىذا عليو كنقل منو كثير الغلط كالتصحيف جدان  1206رجب سنة )

فنسأؿ اهلل أف يمن بنسخة صحيحة ليتم تصحيحها على ماينبغي إنو على كل شيء قدير. كتبو 
جد من الفقير إلى اهلل حسين بن أحمد بن الحسين الحيمي السياغي لطف اهلل بو، قاؿ: كماك 

الحواشي في آخرىا ىكذا )نخ( فهي سماع عن سيدم الحافظ أحمد بن يوسف ركاىا عنو 
تلميذه شيخنا العبلمة جماؿ اإلسبلـ فنقلها من خطو كما كجدىا، ك اهلل أعلم، كالحمدهلل رب 

 العالمين كصلى اهلل كسلم على سيدنا محمد كآلو عدد كل شيء في ككل كقت أبدا.
رة عن األحاديث المذكورة في شمس األخبار، كقد اعتمدت على النسخة )ش(: كىي عبا

 النسخة المطبوعة بتخريج الوالد العبلمة محمد بن حسين الجبلؿ كستفدت من تخريجاتو.

(27/3) 

 

 كأخيران..
اليفوتني أف أدعو كل أصحاب الكفاءات كاإلمكانيات للعمل على نشر ىذا التراث العظيم 

كتبات كالذم نخشى عليو من التلف كالضياع كراء جدراف الذم تزخر بو الخزائن كالم
االحتكار، فالعظماء قد لخصوا ماتوصلوا إليو في حياتهم من إبداع كفكر كأكدعوه في ىذه 

الكتب، فهي عبارة عن عقوؿ عظماء جففت في أكراؽ تباع كتشترل، فيجدر بنا أف نقتبس من 
 في تقديم الخدمة للبشرية كتصحيح مسارىا. أنوارىا كنخرجها إلى النور لتؤدم دكرىا المنشود

ك اليسعني إال أف أتقدـ بالشكر الجزيل لكل من ساعدني أك شجعني في إنجاز ىذا الكتاب، 
كمد يد العوف لي في توفير النسخ كالمقابلة كالمراجعة، كأخص بالشكر الطالب النجيب صالح 

لكمبيوتر مرتين كقابلو معي عدة عبد اهلل أحمد قرباف الذم كضع فهارس الكتاب كصفو على ا
 مرات، كاألخ األستاذ الفاضل علي بن أحمد المفضل الذم أستعرضو قبل الطبع.

كأسأؿ اهلل أف يجعل عملي ىذا خالصان لوجهو الكريم كأف اليحرمني أجره، كأف يقدرني على 
ركان فيو، كصلى مزيد من العمل في ىذا المضمار، كالحمدهلل رب العالمين حمدان كثيران طيبان مبا

 اهلل كسلم على سيدنا محمد الطاىر األمين كعلى آلو الطيبين الطاىرين.
 محمد يحيى سالم عزاف

 ىػ 1415رمضاف  20صعدة ػ 
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 نص الكتاب
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

اخبرنا القاضي األجل شمس الدين جماؿ اإلسبلـ كالمسلمين أبو الفضل جعفر ابن أحمد بن 
ـ بن أبي يحيى قراءة عليو رحمو اهلل، قاؿ: أخبرنا الشيخ الفاضل أبو علي الحسن بن عبد السبل

علي ميبلىًعب األسدٌم رحمو اهلل تعالى، قاؿ: أخبرنا الشيخ أبو الفىرىج محمد بن محمد بن الًهبّْي 
المقرم قراءة عليو، قاؿ: أخبرنا السيد الشريف أبو عبد اهلل محمد بن علي بن عبد الرحمن 

علوم رضي اهلل عنو، قاؿ: أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن جعفر ابن غىزَّاؿ الخىرَّاز، ال
 قاؿ: حدثنا علي بن أحمد بن عمرك الجبَّاف، قاؿ: حدثنا محمد بن منصور المرادم ، قاؿ:
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 ( باب فضل الذٍّْكر كالدعاء1)
التيمي[، قاؿ: حدثنا ًبٍشر بن ميفىضَّل  ( ػ حدثنا أحمد بن يحيى، قاؿ: حدثنا ضرار ]بن صيرد1)

 ]الرقاشي[، قاؿ: حدثنا عمر بن عبد اهلل مولى غىفىرىة، قاؿ: حدثنا أيوب بن خالد، قاؿ:
حدثنا جابر بن عبد اهلل قاؿ: خرج علينا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم، فقاؿ: " اٍرتػىعيوا 

 رياض الجنَّة ؟ قاؿ: " مىجىاًلسي الذٍّْكر " .في رياض الجنَّة " ! قالوا: يا رسوؿ اهلل كما 
( ػ حدثنا عىٍبدىة بن عبد الرحيم المركزم ، عن ضمرة بن ربيعة ]الفلسطيني[، قاؿ: أخبرنا أبو 2)

 الحجاج ، عن عمر بن عبد اهلل مولى غفرة، عن أيوب بن خالد ]بن صفواف األنصارم[،
لو كسلم خرج ذات يـو على الناس فقاؿ: " يا عن جابر بن عبد اهلل أف النبي صلى اهلل عليو كآ

أيها الناس، إف هلل سرايا من المبلئكة تقف كتىًحلَّ على مجالس الذٍّْكر في األرض، فاٍرتػىعيوا في 
رياض الجنَّة ". قالوا: كما رياض الجنَّة ؟ قاؿ: " مجالس الذٍّْكر، فاغدكا كركحوا في ذكر اهلل عز 

كاف يحب أف يعلم كيف منزلتو عند اهلل، فلينظر كيف منزلة اهلل   كجل، كذىكّْريكا بأنفسكم ، من
 عنده، إف اهلل يػينػىزّْؿ العبد حيث ينزلو من نفسو" .

( ػ حدثنا ىاركف بن إسحاؽ ]األىوازم[ ، عن إبراىيم بن حمزة ]الزُّبػىٍيرم[ ، قاؿ: حدثنا 3)
عيد بن أبي ىند المغيرة بن عبد الرحمن ]بن الحارث المخزكمي[، عن عبد اهلل بن س

]الفزارم[، عن زياد بن أبي زياد ]مولى عبد اهلل بن عيَّاش[ ، عن أبي بحريو ]عبد اهلل بن قيس 
 التَّراًغمي[،



(30/1) 

 

عن أبي الدرداء أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم قاؿ: " أال أنبؤكم بخير أعمالكم، 
ره من إعطاء الوىًرؽ كالذَّىب، كأف تػىٍلقىوا كأرضاىا عند مليككم، كأرفعها في درجاتكم ، كخىيػٍ 

عدككم فتضربوا أعناقهم، كيضربوا أعناقكم " ؟ قالوا: بلى، ما ذاؾ يا رسوؿ اهلل ؟ قاؿ : " ذكر 
 اهلل " !

 قاؿ معاذ: ماعمل عبد عمبل أنجى لو من عذاب اهلل من ذكر اهلل تعالى .
حمر، عن يحيى بن سعيد ]األنصارم[، ( ػ حدثنا عثماف ]بن أبي شيبة[، عن أبي خالد األ4)

 عن أبي الزُّبػىٍير ، عن طاككس،
عن معاذ بن جبل، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: " مىاعىًملى آدىًميّّ عىمىبلن أٍنجىى 

 لىوي ًمٍن عذاب اهلل ًمٍن ًذٍكر اهلل تعالى " .
ف تضربى بسيًفكى في سبيل اهلل حتى قاؿ قيل: كال الجهاد في سبيل اهلل. قاؿ: " كال، إال أ

 ينقطع ثبلث مرات " !!
( ػ حدثنا عثماف بن أبي شيبة كسفياف ػ يعني ابن ككيع ػ، عن عبد اهلل ابن نيمير، عن موسى 5)

]بن أبي عيسى[ الطحاف، عن عوف بن عبد اهلل ]بن عتبة بن مسعود الهذلي[، عن أخيو ]عبد 
 اهلل[ أك أبيو،

ر، قاؿ: سمعت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم يقوؿ: " الذين يذكركف عن النُّعماف بن بشي
من جبلؿ اهلل من تسبيحو، كتحميده، كتهليلو، كتكبيره، يتعاطفن حوؿ العرش، لهن دىًكمّّ كدكم 

 النَّحل، ييذىكّْرف بصاحبهن، أال يحب أحدكم أف اليزاؿ لو عند الرحمن شيء ييذىكّْر بو" .
ف بن أبي شيبة، عن جرير ]بن عبد الحميد[، عن عطاء ابن السَّائب، عن أبي ( ػ حدثنا عثما6)

 عبد الرحمن ]السُّلىمي[ ،
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عن أبي ىريرة، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: " من ذكر اهلل في نفسو، ذكره 
 أطيب " .في نفسو، كمن ذكره في مؤل، ذكره في مؤل أحسن من المؤل الذم ذكره فيو ك 

( ػ حدثنا سفياف بن ككيع، عن محمد بن يونس ، عن عمر بن راشد ]اليمامي[، عن يحيى 7)
 بن أبي كثير، عن أبي سلمة،

عن أبي ىريرة، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: " سيركا سىبىقى المفردكف. قالوا: 



هلل عز كجل، يضع الذٍّْكري عنهم أثقالىهم يا رسوؿ اهلل كما المفردكف ؟ قاؿ: الذين اىتدكا بذكر ا
 فيأتوف يـو القيامة ًخفىافان " .

( ػ حدثنا أحمد بن يحيى، قاؿ: حدثنا أحمد بن إسماعيل ، قاؿ: حدثني مسلم بن إبراىيم 8)
، قاؿ: حدثنا جابر بن عمرك  ]األزدم الفراىيدم[، قاؿ: حدثنا شداد بن سعيد الرَّاًسبيُّ

،  الرّْاًسًبيُّ
د اهلل بن مغفل، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: " مامن قـو يجتمعوف عن عب

 يذكركف اهلل تعالى إال ناداىم مناد: قوموا مغفوران لكم، فقد بيدّْلت سيئاتكم حسنات " .
بن  ( ػ حدثنا ىىنَّاد بن السًَّرٌم، حدثنا أبو كريب، عن زيد بن حبياىب ]بن الرَّيَّاف[، عن معاكية9)

 صالح ]بن جيدير[، عن عمرك بن قيس ]الكندم[،
ثػيرىت عىليَّ  عن عبد اهلل بن بيٍسر ]المازني[ ، أف رجبل قاؿ: يا رسوؿ اهلل، إف شرائع اإلسبلـ قد كى
فأخبرني بما أتىشىبَّثي بو . فقاؿ صلى اهلل عليو كآلو كسلم: " اليزاؿ لسانك رىًطبان من ًذٍكًر اهلل عز 

 كجل " .
دثنا عثماف بن أبي شيبة، عن عثماف بن زفر ]التيمي[، عن صفواف بن أبي الصهباء ( ػ ح10)

ٍير بن عتيق ، عن سالم بن عبد اهلل، عن أبيو،  ]التيمي[ ، عن بيكى
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عن عمر، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: "يقوؿ اهلل تبارؾ كتعالى: من شغلو 
 فضل ما أعطي السائلين " .ًذٍكًرم عن مسألتي أعطيتو أ

( ػ حدثناجعفر بن محمد بن عبد السبلـ، قاؿ: حدثنا حفص ]بن غىياث[، عن األعمش، 11)
 عن أبي صالح ،

عن أبي ىريرة، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: " يقوؿ اهلل تبارؾ كتعالى: أنا 
 عند ظن عبدم بي كأنا معو إذا ذكرني " .

أبو كريب ] محمد بن العبلء[، عن أبي بكر بن عياش، عن األعمش، عن أبي ( ػ حدثنا 12)
 صالح،

عن أبي ىريرة، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: " إف هلل مبلئكة فيضيبلن عن كيتَّاب 
الناس ، يطوفوف في الطرؽ يلتمسوف أىل الذٍّْكر، فإذا كجدكا قومان جاؤا فجلسوا إليهم، فيعرفوف 

لك كلو. قاؿ: فيسألهم اهلل ػ كىو أعلم بذلك منهم ػ فيقوؿ لهم: ماصنعوا ؟ قالوا: مررنا بهم ذ
كىم يذكركف. قاؿ: فأم شيء يطلبوف بذكرم ؟ قالوا: يطلبوف الجنَّة. قاؿ: كرأكىا ؟ قالوا: ال. 



ا: بك. قاؿ: فأشهدكم أني قد أعطيتهم الجنَّة. قالوا: يتعوذكف من النار. قاؿ: بأم شيء ؟ قالو 
قاؿ: كرأكىا ؟ قالوا: ال. قاؿ تعالى: فأشهدكم أني قد أعطيتهم ذلك. قاؿ فيقولوف: إف معهم 

 غيرىم رآىم فجلس. فيقوؿ: ىم القـو اليشقى بهم جليسهم " .
( ػ حدثنا عىبَّاد بن يعقوب، عن السًَّرم بن عبد اهلل ]السلمي[ ، عن أبي الجاركد، عن أبي 13)

 ي[،سعيد عيقىٍيصا ]التيم
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عن الحسن بن علي، رفعو إلى النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم قاؿ: " ثبلثة من خالصي اهلل عز 
كجل يـو القيامة: رجل حج أك اعتمر، فهو من كىٍفد اهلل تعالى حتى يؤكب إلى بيتو، كرجل قعد 

في اهلل، فهو في مسجد يذكر اهلل فهو ضيف اهلل جل ثناؤه حتى يخرج منو، كرجل زار أخان لو 
 من زيكَّار اهلل حتى يخرج من بيتو، كحق على اهلل أف يكـر من زاره " .

( ػ حدثنا ىىنَّاد، عن قػيبػىٍيصىة ]بن عقبة الدُّستوائي[، عن عبد اهلل بن محمد بن عقيل، عن 14)
 الطفيل بن أيبىٌي ]بن[ كعب،

سلم إذا ذىب ثلث الليل قاـ عن أيبىٌي ]بن[ كعب، قاؿ: كاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو ك 
 فقاؿ: " أيها الناس اذكركا اهلل فقد جاءت الرَّاجفة تتبعها الرَّاًدفىة، كقد جاء الموت بما فيو " .

( ػ حدثنا محمد بن عمر المازني ]البصرم[ ، عن أبي عاصم النًَّبٍيل، عن عبد الحميد بن 15)
 ، جعفر، عن حسين بن عطاء، عن زيد بن أسلم، عن ابن عمر

عن أبي ذر، عن النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم قاؿ: " مامن يـو كالليلة كالساعة إال كهلل عز 
كجل فيها صدقة يتصدؽ بها على من يشاء من عباده، كماتصدؽ اهلل على عبد بصدقة أفضل 

 من أف يلهمو ًذٍكرىه " .
 ( ػ حدثنا علي بن منذر، عن ابن فضيل، قاؿ: حدثنا أباف،16)

قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: " ما اجتمع قـو قط يذكركف اهلل  عن أنس،
 فقالوا: اللهم اغفر لنا. إال قاؿ: نعم، قد غفرت لكم " .

( ػ حدثنا عثماف بن أبي شيبة، عن إسماعيل بن عياش الحمصي، عن عبد اهلل بن عبد 17)
 الرحمن بن أبي حسين، عن شهر بن حوشب،
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عاذ بن جبل، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: " لن ينفع حىذىره من قىدىرو، عن م
 كالدُّعاء ينفع مما نزؿ كمما لم ينزؿ، فعليكم بالدعاء " .

( ػ حدثنا عثماف بن أبي شيبة، عن جرير، عن منصور كاألعمش، عن ذىٌر ]بن عبد اهلل 18)
 الهمداني[ ، عن ييسىٍيع ]الحضرمي[ ،

ن النعماف بن بشير، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: " الدعاء ىو العبادة، ثيمَّ ع
 [ " .60قرأ ىذه اآلية: ?كىقىاؿى رىبُّكيمي اٍدعيٍوًني أىٍستىًجٍب لىكيٍم? ]غافر:

( ػ حدثنا محمد بن إسماعيل، قاؿ: حدثني شريح بن مىٍسلىمىة التَّنوخي ، قاؿ: حدثنا مهدم 19)
بن ميموف[، عن كاصل مولى ابن عيينو، عن يحيى بن عيقىٍيل ]الخزاعي[ ، عن يحيى بن يػىٍعمير ]

 ، عن أبي األسود الدؤلي ،
ثيور  عن أبي ذر، عن النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم، قاؿ قلت : يا رسوؿ اهلل ذىب أىل الدُّ

، كيتصدقوف بفض  ل أموالهم.باألجر؛ ألنهم يصلوف كما نصلي، كيصوموف كما نصـو
قاؿ صلى اهلل عليو كآلو كسلم: " أكليس قد جعل اهلل لكم ما تصدقوف بو ؟ إف كل تسبيحة 

صدقة، ككل تحميدة صدقة، ككل تكبيرة صدقة، ككل تهليلة صدقة، كاألمر بالمعركؼ صدقة، 
كالنهي عن المنكر صدقة، كفي بيٍضع أحدكم صدقة" . قالوا: يا رسوؿ اهلل يأتي أحدنا شهوتو 

يكوف لو فيها أجر ؟ قاؿ صلى اهلل عليو كآلو كسلم: " أرأيتم لو أنو كضعها في الحراـ أكاف ف
 عليو فيها كزر ؟ فكذلك إذا كضعها في الحبلؿ كاف لو فيها أجر" .
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( ػ حدثنا محمد بن إسماعيل، قاؿ: حدثنا حسين بن نصر، عن أبيو، عن محمد بن 20)
 عن عىبَّادة بن نيسىي، عن عبد الرحمن بن غىٍنم، قاؿ: مركاف، عن عمر بن عبد اهلل ،

سمعت معاذ بن جبل يقوؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: " أكثركا من ذكر اهلل عز 
كجل على كل حاؿ، فإنو ليس عىمىله أحب إلى اهلل تعالى كال أنجى للعبد من كل سيئة في الدنيا 

ؿ: فقاؿ لو قائل: كال الجهاد في سبيل اهلل ؟ فقاؿ رسوؿ اهلل كاآلخرة من ذكر اهلل عز كجل". قا
صلى اهلل عليو كآلو كسلم: "لوال ذكر اهلل لم يؤمر بالجهاد في سبيل اهلل، كلو اجتمع الناس على 
ذكر اهلل تعالى كما أمر اهلل لم يكتب اهلل الجهاد على عباده، كإف ذكر اهلل عز كجل ال يمنعكم 

 هلل، بل ىو عوف لكم.من الجهاد في سبيل ا
فقولوا: ال إلو إال اهلل كاهلل أكبر كالحمد هلل كسبحاف اهلل كتبارؾ اهلل، فإنهن خمس ال يعدلهن 



شيء، كعليهن فىطىرى اهلل مبلئكتو، كمن أجلهن رفع اهلل سماءه، كدحا أرضو، كلهن جىبىلى اهلل ًإٍنسىو 
 كًجنَّو، كفػىرىضى عليهن فرائضو".
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رسوؿ اهلل فإف ذكر اهلل ال يكفينا من الجهاد. فقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو فقيل: يا 
كسلم: " كال الجهاد يكفيكم من ذكر اهلل عز كجل، كال يصلح إال بذكر اهلل تعالى، فطوبى لمن 

أكثر من ذكر اهلل في الجهاد، فإف كل كلمة من ىؤالء بسبعين ألف حسنة، ككل حسنة بعشر 
د اهلل المزيد، ماال يحصيو غيره، كال يقبل اهلل ًذٍكران إال ممن اتقى فطهر قلبو، أمثالها، كعن

فأكرموا اهلل عز كجل من أف يرل منكم مانهاكم عنو، فإف اهلل الكريم إنما فرض على الناس 
أىوف العمل، فأبى أكثر الناس إال كفورا، فلما لم يقبلوا رحمة اهلل أمر بجهادىم، فاشتد الببلء 

 لمؤمنين، كجعل اهلل لهم العاقبة في النػٍّْقمة من الكافرين"على ا
قاؿ: فقلت لمعاذ: فإف اهلل عز كجل إنما جعل في كتابو النفقة في سبيل اهلل بسبعمائة ضعف. 

 فقاؿ لي: قد قىلَّ فهمك، إنما ذلك إذا أنفقوىا في سبيل اهلل، كىم في أىلهم غير غيزىاة.
ي أىلهم بسبعمائة ضعف، كالتسبيح كسائر األعماؿ التكوف قاؿ: فقلت: ماشأف النفقة تكوف ف

إال بعشر ؟ قاؿ فقاؿ معاذ: إف اهلل سبحانو رىغَّبى الناس في النفقة في سبيل اهلل ألف ًذٍكرى اهلل 
كالدين كلو لم يصلح إال بها، كلوال ىي لم يقو أىل دين اهلل، كلم يجاىدكا أعداء اهلل، حتى 

ت ىي أشد العمل على الناس فجعلها اهلل لهم بسبعمائة ضعف، ليركا يدخلوا في دين اهلل، فكان
 فضلها على غيرىا فيطيبوا نفسان كيقول بها المؤمنوف على ما أمرىم اهلل تبارؾ كتعالى بو .

( ػ حدثنا عبد اهلل بن أبي زياد، قاؿ: حدثنا سيار، قاؿ: حدثنا عثماف بن مطر ]الشيباني[ 21)
 ني،، قاؿ: حدثنا ثابت البنا
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عن أنس بن مالك، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: "إف اهلل عز كجل ًذٍكريه ككَّلى 
بعبده ملكين يكتباف عملو، فإذا مات قاؿ الملكاف اللذاف كيكّْبل بو: ربنا قد مات عبدؾ فبلف بن 

ماء مملؤة من مبلئكتي. فبلف فتأذف لنا فنصعد إلى السماء ؟ فيقوؿ اهلل تبارؾ كتعالى: الس
فيقوالف: ربنا فنقيم في األرض ؟ فيقوؿ: أرضي مملؤة من خلقي. فيقوالف: ربنا فأين ؟ قاؿ: 
فيقوؿ سبحانو كتعالى: قوما عند قبره، فسبحاني، كاحمداني، ككبراني، كىلبلني، كاكتبا ذلك 



 لعبدم إلى يـو يبعثوف"
قاؿ: حدثنا جعفر ]الضبعي[، قاؿ: سمعت  ( ػ حدثنا عبد اهلل بن أبي زياد، عن سيار ،22)

 ثابت ]البناني[ ػ أحسبو عن أبي عثماف ػ، قاؿ:
كاف سلماف الفارسي رحمو اهلل في عصابة يذكركف اهلل عز كجل، فمىرَّ بهم رسوؿ اهلل صلى اهلل 

عليو كآلو كسلم، فجاء نحوىم قاصدان حتى دنا منهم، فكىفُّوا الحديث إعظامان لرسوؿ اهلل صلى 
هلل عليو كآلو كسلم. فقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: " قولوا ماكنتم تقولوف، فإني ا

 رأيت الرَّحمة تنزؿ عليكم، فأحببت أف أشارككم فيها ".
( ػ حدثنا محمد بن عبيد ]المحاربي[، قاؿ: نبأني قتيبة ]بن سعيد الثقفي[، قاؿ: نبأني 23)

]األكزاعي[، عن دىرَّاج ، عن أبي الهيثم ]سليماف بن عمرك  ]عبد اهلل[ بن لهيعة، عن أبي عمرك
 العتوارم[،

(30/9) 

 

عن أبي سعيد، عن النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم قلت: يا رسوؿ اهلل ، أم عباد اهلل أفضل 
اًكرىات? ]األحزاب:  ًثٍيران كىالذَّ اًكرًينى اهلل كى اؿ: [، ق35درجة عند اهلل يـو القيامة ؟ قاؿ: ?كالذَّ

قلنا: يا رسوؿ اهلل، ًمن الغازين في سبيل اهلل ؟ فقاؿ: " لو ضىرىبى بسيفو الكفار كالمشركين حتى 
ينكسر أك ينخضب دمان لكاف ذكر اهلل عز كجل أفضل درجة، كمامىنَّ اهلل على عبد مىناِّ بأفضل 

 من أف يلهمو ذكره " .
ن بشر، قاؿ: حدثنا أبو عاصم ( ػ حدثنا عبيد ] بن أبي ىاركف[، قاؿ: حدثنا محمد ب24)

 النبيل، عن عبدالحميد، عن جعفر، عن حسين، عن عطاء، عن زيد بن أسلم، عن ابن عمر،
عن أبي ذر، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم : " مامىنَّ اهلل جل كتعالى على عبد 

 أفضل من أف يلهمو ذكره " .
ؿ: حدثنا سيار، قاؿ: حدثنا موسى بن عبيدة ]الرَّبىذم[، ( ػ حدثنا عبد اهلل بن أبي زياد، قا25)

 قاؿ: حدثنا أباف ]بن صالح[،
عن الحسن: أف رجبل كاف إذا خرج اليمر برجل أك رجلين أك مؤل إال أمرىم بذكر اهلل تعالى، 
كيقوؿ: حدثني حذيفة أنو سمع رسوؿ اللػ]ق صلى اهلل عليو كآلو كسلم يقوؿ: " مىٍن أمر مؤل 

  كاف لو مثل أجورىم، من غير أف ينقص من أجورىم شيئان " .بذكر اهلل
( ػ حدثنا عبد اهلل ]بن أبي زياد[، عن سيار ]بن حاتم[، عن جعفر بن سليماف، عن ميموف 26)

 الصيرفي ، عن أبي معشر ]زياد بن كليب[ ،
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ما أصبحت الدنيا من عن إبراىيم ]النخعي[، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: " 
ذم صباح إال تػىنىادت البقاع بينها، تنادم األرضي السٍَّبخىةي األرضى الطَّيبة: ياجارتاه ىل مىرَّ بك 

 عبد صالح صلى عليك ركعتين ؟ " .
 ( ػ حدثنا حسن بن حسين ]العرني[،27)

ره فيسبحاف يرفعو إلى النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم: "إذا مات المؤمن كقف قريناه عند قب
كيحمداف، فيقوالف: ربنا نذىب إلى المشرؽ أك إلى المغرب، أك نصعد إلى السماء ؟ قاؿ: 

 فيوحي اهلل عز كجل: قفا عند قبره فاكتبا ماكاف يعمل حتى أبعثو " .
 ( ػ حدثنا علي بن منذر، عن ابن فضيل، قاؿ: حدثنا عمر بن ذىٌر ]بن عبد اهلل الهمداني[،28)
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يو ، أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم خرج إلى نفر من أصحابو فيهم عبد اهلل بن عن أب
ركاحو ييذىكّْرىم باهلل، فلما رأل رسوؿى اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم سكت. فقاؿ رسوؿ اهلل 

 صلى اهلل عليو كآلو كسلم: " ذىكّْر أصحابك ". فقاؿ: يا رسوؿ اهلل أنت أحق مني. فقاؿ: " أما
أنكم لىلَّذم أمرني اهلل تعالى أف أصبر نفسي معهم، ثم تبل عليهم: ?كىاٍصًبٍر نػىٍفسىكى مىعى الًَّذٍينى 

يىاةً  هيٍم تيرًٍيدي زًيٍػنىةى الحى نىاؾى عىنػٍ اًة كىالعىًشيّْ ييرًٍيديٍكفى كىٍجهىوي كىالىتػىٍعدي عىيػٍ نٍػيىا كىالىتيًطٍع يىٍدعيٍوفى رىبػَّهيٍم بًاٍلغىدى  الدُّ
[ . قاؿ: كماقعد عدادكم 28ٍغفىٍلنىا قػىٍلبىوي عىٍن ًذٍكرًنىا كىاتػَّبىعى ىىوىاهي كىكىافى أىٍمريهي فػيريطان? ] الكهف: مىٍن أى 

قط يذكركف اهلل إال قعد معهم عددىم من المبلئكة، فإف حىًمدكا اهلل عز كجل حمدكه، كإف 
 عز كجل أمَّنوا، ثم عرجوا إلى ربهم سىبَّحيوا اهلل سبحوه، كإف كبركا اهلل كبركه، كإف استغفركا اهلل

فسألهم كىو أعلم منهم: أين كمن أين ؟ قالوا: رأينا عبيدان لك من أىل األرض ذكركؾ فذكرناؾ. 
قاؿ فيقوؿ: ماذا قالوا ؟ فقالوا: ربنا حمدكؾ. قاؿ: أنا أكؿ من عيًبد، كأحق من حيًمد. قالوا: 

ربنا كىبَّركؾ. قاؿ: لي الكبرياء في السموات  سبَّحوؾ. قاؿ: مدحي الينبغي ألحد غيرم. قالوا:
كاألرض، كأنا العزيز الحكيم. قالوا: ربنا استغفركؾ. قاؿ: أشهدكم أني قد غفرت لهم. قالوا: 

 ربنا فيهم فبلف كفبلف. قاؿ: ىم القـو اليشقى بهم جليسهم " .
ى رسوؿ اهلل قاؿ عمر بن ذر: قد ذكرت ذلك لمجاىد، فوافق أبي في ىذا الحديث، يرفعو إل

 صلى اهلل عليو كآلو كسلم.
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ٍيع، عن جعفر ]بن محمد[، عن أبيو،29)  ( ػ حدثنا عبد اهلل بن داىر، عن عمرك بن جيمى
عن جده، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: " من فتح لو باب دعاء فيًتحى لو باب 

 [ " .60أىٍستىًجٍب لىكيٍم? ]غافر: إجابة كرحمو، فلذلك قولو تعالى: ?اٍدعيٍوًني 
( ػ حدثنا محمد بن إسماعيل، قاؿ: حدثني أحمد بن صبيح األسدم، قاؿ: أنبأنا السًَّرم 30)

بن عبد اهلل السلمي ، عن أبي الجاركد ]زياد بن المنذر[، عن إبراىيم بن عبد اهلل بن معبد، 
 قاؿ:

أبي، قاؿ: يا أبا إبراىيم إف أبي سمعت عبد اهلل بن محمد بن علي ]بن أبي طالب[ يحدث 
حدثني أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم أسرم بو إلى سماء الدنيا، ثم الثانية، ثم الثالثة، 

ثم الرابعة، ثم الخامسة، ثم السادسة، قاؿ: " فلقيت إبراىيم عليو السبلـ، فقاؿ: يامحمد ، 
طيبة تربتها، عذب ماؤىا، فاسحة أرضها ، اقرمء أمتك مني السبلـ كأخبرىم أف الجنَّة قيعاف 

 كأف غرسها التهليل، كالتسبيح، كالعمل بطاعة اهلل تبارؾ كتعالى" .
 ( ػ حدثناحسين بن نصر، عن خالد بن عيسى، عن حصين، عن جعفر،31)

عن أبيو، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: " الدعاء سبلح المؤمن كعمود الدين 
 وات كاألرض " .كنور السم

 ( ػ حدثنا أبو كريب، عن حفص، عن حجاج ]بن أرطأة[ ،32)
عن أبي جعفر ]الباقر[، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: " أشد األعماؿ ثبلثة: 

 إنصافك الناس من نفسك، كمؤاسات األخ في الماؿ، كذكر اهلل عز كجل على كل حاؿ " .
ب، عن سعيد بن عمرك المنيرم ، عن مسعدة ]بن صدقة[، عن ( ػ حدثنا عباد بن يعقو 33)

 جعفر بن محمد، عن أبيو،
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عن جده، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: "إف أعظم مشيعي الجنازة أجران، 
 أكثرىم هلل ذكران " .

رىكَّاد ، عن أبيو، ( ػ حدثنا جعفر بن محمد التميمي، عن عبدالمجيد بن عبدالعزيز بن أبي 34)
 عن علقمة بن مىٍرثىد، كإسماعيل بن أمية القرشي، قاال:

قاؿ الربيع بن خيثػىٍيم: بلغني أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم قاؿ: " مامن ساعة تمر بابن 



 آدـ اليذكر اهلل فيها إال كانت حسرة عليو يـو القيامة كإف دخل الجنَّة " .
]محمد[ بن عمراف، عن أبي أسامة ]حماد بن أسامة الهاشمي[، عن ( ػ حدثنا جعفر بن 35)

 عبد اهلل بن سعيد بن أبي ىند ]الفزارم[،
عن أبيو قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: " أنجى الناس من عذاب اهلل، أكثرىم 

 ذكران هلل عز كجل " .
 قاؿ: حدثنا جعفر، قاؿ:( ػ حدثنا عبد اهلل بن أبي زياد، قاؿ: حدثنا سيار، 36)

حدثنا ثابت البناني، قاؿ: بلغنا أف موسى عليو السبلـ، قاؿ: يارب، مىٍن أىليك الذين ىم أىليك، 
الذين تظلهم فىيَّ عرشك ؟ قاؿ: المتحابوف بجبللي، الطاىرة قلوبهم، كالنقية أبدانهم، الذين إذا 

م النسور إلى أككارىا، كالذين يتكلفوف ذكركا اهلل ذيًكرتي بهم، كالذين يأككف إلى ذكرم كما تأك 
بذكرم كما يتكلف الصبي باللباس ، كيغضبوف لمحارمي إذا استحلت كما يغضب النَّمر إذا 

 حىًربى .
( ػ حدثنا عبد اهلل بن أبي زياد، قاؿ: حدثنا سيار، قاؿ: حدثنا صالح ]المرم[، عن أبي 37)

 عمراف ، عن أبي الجلد ، قاؿ: في مسألة داكد،
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قاؿ داكد عليو السبلـ: " إلهي كيف لي أف أشكرؾ، كأنا ال أطيق أف أشكرؾ إال بنعمتك ؟ 
فأكحى اهلل إليو ألست تعلم أف الذم لك من النعم ًمنّْي؟ قاؿ: بلى يارب. قاؿ: فإني أرضى 

 بذلك منك شكران " .
 ن أبي عمراف،( ػ حدثنا عبد اهلل بن حكم، قاؿ: حدثنا سيار، قاؿ: حدثنا صالح، ع38)

عن أبي الجلد، أف عيسى بن مريم عليو السبلـ أكصى الحواريين، قاؿ: " التكثركا الكبلـ بغير 
 ذكر اهلل فػىتػىٍقسوا قلوبكم، فإف القلب القاسي بعيد من اهلل كلكن التعلموف " .

 ( ػ حدثنا عبد اهلل بن أبي زياد، عن سيار، عن جعفر، قاؿ:39)
ي[، قاؿ: مرَّ سليماف بن داكد عليو السبلـ كالريح تحملو، كالطير حدثنا ]أبو[ عمراف ]الجون

تيًظلُّو، كالًجنُّ حولو، فنظر إليو رجل عابد، فقاؿ: يا ابن داكد لقد آتاؾ اهلل ملكان عظيمان. 
فسمعها فػىوىقىف في موكبو، فقاؿ عليو السبلـ: " تسبيحة من عبد مؤمن خير من ملكي كلو، فإف 

 ة تبقى! " .ملكي يذىب كالتسبيح
( ػ حدثنا محمد بن إسماعيل، قاؿ: حدثنا ككيع بن الجراح، كيعلى بن عبيد الطنافسي، 40)

 عن سفياف ]الثورم[، عن عطاء بن أبي مركاف األسلمي، عن أبيو ،



عن كعب ]األحبار[، قاؿ: قاؿ موسى عليو السبلـ: " يارب أقريب أنت فأناجيك، أـ بعيد 
 جليس من ذكرني " . فأناديك ؟ قاؿ: ياموسى أنا

 ( ػ حدثنا ىىنَّاد بن السًَّرم، عن عىٍبدىه بن سليماف ، عن إسماعيل بن أبي خالد،41)
عن أبي عمرك الشيباني ، قاؿ : قاؿ موسى عليو السبلـ لربو : " يارب أم عبادؾ أحب إليك ؟ 

 قاؿ: أكثرىم لي ذكران " .
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بشر ]العبدم[، عن سفياف ]الثورم[، عن عطاء ( ػ حدثنا علي بن منذر، عن محمد بن 42)
 بن أبي مركاف ]األسلمي[، عن أبيو،

عن كعب ]األحبار[، قاؿ: قاؿ موسى: " يارب أقريب فأناجيك أـ بعيد فأناديك ؟ قاؿ: 
ياموسى أنا جليس من ذكرني. قاؿ: يارب إنما نكوف من الحاؿ على حاؿ نيًجلُّكى أف نذكرؾ . 

 ابة كالغائط. قاؿ: ياموسى اذكرني على كل حاؿ " .قاؿ: ماىي ؟ قاؿ: الجن
 قاؿ أبو جعفر محمد بن منصور: يذكر اهلل في نفسو، كاليحرؾ بو لسانو.

 ( ػ حدثنا أبو جابر زكريا بن يحيى بن يماف قاؿ:43)
 قاؿ موسى: "يارب أين أجدؾ ؟ قاؿ: في قلب كل ذاكر " .

حدثنا بشر بن منصور، قاؿ: حدثنا محمد بن ( ػ حدثنا عبد اهلل بن حكم، عن سيار، قاؿ: 44)
 عجبلف،

عن أبي سعيد المىٍقبيرم، قاؿ: كاف داكد عليو السبلـ يقوؿ: " اللهم إذا رأيتني أحاذم مجلس 
 الذاكرين إلى مجلس المتكبرين فاكسر رجلي، فإنها نعمة تنعم بها عليَّ " .

ثنا جعفر، عن ]سعيد بن إياس[ ( ػ حدثنا عبد اهلل بن أبي زياد، عن سىيَّار، قاؿ: حد45)
 الجيرىٍيرٌم،

عن أبي نضرة ، قاؿ: ماسمعنا بمن كاف أعبد من سليماف بن داكد عليو السبلـ، فكاف إذا كاف 
يـو بساطو يركب كيركب معو جنوده، من الجن كاإلنس كالطير فهم يوزعوف، فيقوؿ: أتركف ذلك 

الجنود بالتسبيح حتى تبلغو، فينزؿ فيصلي  العلم ؟ فيقولوف: نعم. فيقوؿ: سبحوا اهلل، فػىتىًلجٌ 
ركعتين ثم يركب، فيقوؿ: تركف ذلك العلم ؟ سبحوا اهلل، فػىتىًلٌج الجنود بالتسبيح حتى تبلغو، 

 فيصلي ركعتين فهكذا كاف يـو بساطو.
( ػ حدثنا عبد اهلل، عن سىيَّار، قاؿ: حدثنا رياح ]بن عمر القيسي[، عن ثور ]بن يزيد[، 46)

 قاؿ:
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قاؿ عيسى بن مريم صلى اهلل عليو: " يامعشر الحواريين كلموا اهلل كثيرا، ككلموا الناس قليبل. 
 قالوا: ياركح اهلل ككيف نكلم اهلل ؟ قاؿ: اخلوا بمناجاتو، اخلوا بدعائو " .

( ػ حدثنا عبد اهلل بن حكم، عن سيار، قاؿ: حدثنا صالح ]المرم[، عن أبي عمراف 47)
 ]الجوني[،

عن أبي الجلد ، أف عيسى بن مريم عليو السبلـ أكصى الحواريين: " التكثركا الكبلـ بغير ذكر 
 اهلل، فتقسو قلوبكم فإف القاسي قلبو بعيد من اهلل كلكن التعلموف " .

( ػ حدثنا محمد بن عبيد ]المحاربي[، قاؿ: أخبرنا إبراىيم العطار ، عن سبلـ بن سلم 48)
بن جامع[ ، عن عطاء ]بن أبي مركاف األسلمي[، عن أبي عبدالرحمن ]الطويل[ ، عن غيبلف ]

 ، قاؿ:
قاؿ علي صلوات اهلل عليو: " مامن يـو إال تنزؿ فيو مبلئكة من السماء بصحفهم يكتبوف 

 أعماؿ بني آدـ فاملؤا أكلها خيرا ، كفي آخرىا خيرا، يغفر لكم مابين ذلك " .
 ب ]بن سبلـ[، عن سعد ]بن طريف[، عن عكرمة،( ػ حدثنا إبراىيم بن محمد، عن مصع49)

 عن ابن عباس، قاؿ: " ذكر اهلل شيٍكر، كنسيانو كيٍفر " .
( ػ حدثنا علي بن منذر، عن ابن فضيل، قاؿ: حدثنا ]محمد بن السائب[ الكلبي، عن 50)

 أبي صالح،
? ]ؽ:  ًفٍيظو ا األكاب فهو [ قاؿ: " أم32عن ابن عباس، في قولو تعالى: ?ًلكيلّْ أىكَّابو حى

الميسىبّْح، كىو الميٍقًبل إلى طاعة اهلل عز كجل. كأما الحفيظ: فهو الذم يذكر اهلل في األرض 
 القىٍفر كيكثر التَّضىرُّع إليو " .

( ػ حدثنا عبد اهلل بن حكم، قاؿ: حدثنا سيار، عن بشر بن منصور، قاؿ: حدثنا غيبلف، 51)
 قاؿ: حدثنا ]أبو سعيد[ المىٍقبيرم،

(30/17) 

 

عن أبي ىريرة، قاؿ: " ماقعد رجل مقعدان فلم يذكر اهلل عز كجل فيو إال كاف عليو تًرىةن من اهلل 
يـو القيامة، كال مشى رجل ممشىن لم يذكر اهلل فيو إال كاف عليو تًرىةن من اهلل يـو القيامة، كال 

 ـ القيامة " .اضطجع رجل مضطجعان لم يذكر اهلل فيو إال كاف عليو تًرىةه من اهلل يو 
( ػ حدثنا عبد اهلل بن أبي زياد، قاؿ: حدثنا سيار، قاؿ: حدثنا موسى بن سعيد المراسي 52)



كعبد اهلل بن عركة الشيباني ، قاال: حدثنا القاسم بن مطيب العجلي، عن زيد بن أسلم، عن 
 عطاء بن يسار،

الحسن، فهل في الجنة عن أبي ىريرة، قاؿ: قاـ رجل، فقاؿ: يا رسوؿ اهلل إني أحب الصوت 
من صوت حسن ؟ فقاؿ: " إم كالذم نفسي بيده، إف اهلل تبارؾ كتعالى ليوحي إلى شجر الجنة 

أف اسمعي عبادم الذين اشتغلوا بذكرم عن عزؼ البػىرىابط كالمزامير، فترفع بصوت لم تىٍسمىع 
 الخبلئق بمثلو، من تسبيح الرب تبارؾ كتعالى كتقديسو".

ىيم بن محمد، عن حفص بن غياث، عن األعمش، عن سالم بن أبي الجعد، ( ػ حدثنا إبرا53)
 قاؿ:

ذكر ألبي الدرداء رجل أعتق مائة نسمة، فقاؿ: " إف مائة نسمة في ماؿ رجل كثير، كأفضل من 
 ذلك إيماف ملزـك بالليل كالنهار، كلساف اليزاؿ رىًطبان من ذكر اهلل عز كجل " .

 ن شريك بن عبد اهلل ، عن سعيد بن المسيب، قاؿ:( ػ حدثنا عباد بن يعقوب، ع54)
قاؿ معاذ بن جبل: " رجلين قعدا إلى الليل ماشاء اهلل أف يقعدا، أحدىما يحمل على الجهاد 

 في سبيل اهلل، كاآلخر يذكر اهلل، فإف ىذا أفضلهما " يعني الذاكر.
بن شميط ، قاؿ: سمعت ( ػ حدثنا عبد اهلل بن أبي زياد، عن سيار، قاؿ: حدثني عبيداهلل 55)

 أبي يقوؿ:
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بلغني أف أبا الدرداء كاف يقوؿ: " أال أنبئكم بدائكم كدكائكم ؟ أما داؤكم فحيٌب الدنيا، كأما 
 دكاؤكم فذكر اهلل عز كجل " .

( ػ حدثنا علي بن منذر، عن ابن فضيل، قاؿ: حدثنا سليماف بن المعتمر، عن أبي عثماف 56)
 النهدم،

بن اإلسبلـ، قاؿ: لما خلق اهلل عز كجل آدـ قاؿ: ثبلث كاحدة لي، ككاحدة لك،  عن سلماف
ككاحدة بيني كبينك. فأما التي لي فتعبدني التشرؾ بي شيئان، كأما التي لك فماعملت من شيء 

جزيتك بو كإف أغفر فأنا الغفور الرحيم. كأما التي بيني كبينك فمنك المسألة كالدعاء كمني 
 اء.اإلجابة كالعط

 ( ػ حدثنا محمد بن جميل، عن ابن فضيل، عن أبيو، عن بعض أصحابو.57)
عن معاذ بن جبل أنو كاف يقوؿ إذا ذكر اهلل: " إف الذٍّْكر يزيد اإليماف ًشدَّة، كيزيد القلب ًحدَّة " 

. 



 قاؿ أبو جعفر ]محمد بن منصور[: يعني ًحدَّة الصفاء.
بن حاتم ، عن أنس بن منصور ]السلمي[، عن ( ػ حدثنا عبد اهلل بن حكم، عن سيار 58)

ٍقبيرم،  ]محمد[ بن عجبلف، عن ]أبي سعيد[ المى
عن أبي ىريرة، قاؿ: ماقعد رجل مقعدان لم يذكر اهلل فيو إال كاف عليو تًرىة من اهلل يـو القيامة، 

 كالاضطجع رجل مضطجعان لم يذكر اهلل فيو إال كاف عليو ترة من اهلل يـو القيامة.
ػ حدثنا عبد اهلل بن أبي زياد ، عن سيار ، قاؿ: حدثنا صالح ]الميرّْم[، عن جعفر بن زيد ( 59)

 ]العبدم[، كميموف بن سياه ، كثابت البناني،
عن أنس بن مالك، قاؿ: " مامن صباح كركاح إال تنادم بقاع األرض بىعضيها بعضان: ياجارتاه ىل 

ن قائلة: ال. كمن قائلة: نعم. فإذا قالت: نعم. مىرَّ بك عبد صالح ذكر اهلل عز كجل عليك ؟ فم
 رأت بذلك لها عليها فضبل " .
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 ( ػ حدثنا عبد اهلل بن أبي زياد، قاؿ: حدثنا سىيَّار، قاؿ: حدثنا جعفر ]الضبعي[، قاؿ:60)
سمعت مالك بن دينار، يقوؿ: " قرأت في بعض الكتب: أيها الصديقوف تنعموا بذكرم، فإنو 

 الدنيا نعيم كفي اآلخرة جزاء "لكم في 
 ( ػ حدثنا عبد اهلل بن حكم، عن سيار، عن جعفر،61)

 عن ثابت، بلغنا أف األرض تريد المؤمن أف يمر فيذكر اهلل عليها كيصلي عليها.
 ( ػ قاؿ ثابت:62)

كبلغنا أف أىل ذكر اهلل يجلسوف إلى ذكر اهلل عز كجل كأف عليهم من اآلثاـ مثل الجباؿ، كإنهم 
 ليقوموف منها عطبل ماعليهم منها شيء.

 ( ػ حدثنا عبد اهلل بن حكم، عن سيار، قاؿ: حدثنا جعفر، قاؿ:63)
حدثنا ثابت، قاؿ: بلغنا أف العبد المؤمن يوقف بين يدم ربو فيقوؿ: " ياعبدم كنت تعبدني 

: فيمن يعبدني، كتدعوني فيمن يدعوني، فيقوؿ: نعم يارب. يقوؿ: صدقت. ثم يقوؿ تعالى
 كعزتي كجبللي ماذكرتني في موطن إال ذكرتك فيو، كالدعوتني بدعوة إال استجبتها لك " .

 ( ػ حدثنا محمد بن عبيد، عن أسباط بن محمد، عن سليماف ،64)
عن أبي عثماف ]النهدم[ ، قاؿ: " إف اهلل سبحانو يستحي أف يبسط العبد إليو يديو يسألو خيران 

 فيردىما خائبتين " .
 دثنا سفياف بن ككيع، عن ]سفياف[ بن عيينو، عن ]عبيداهلل[ بن أبي نجيح ،( ػ ح65)



اًكرىات? ]األحزاب:  اًكرًينى اهلل كىًثٍيران كىالذَّ [، قاؿ: اليكوف 35عن مجاىد، في قولو تعالى: ?كالذَّ
 الرجل ىكذا حتى يذكر اهلل قائمان، كقاعدان، كعلى جنبو .

 ، عن أسباط ]بن محمد[، عن سليماف ، قاؿ:( ػ حدثنا محمد بن عبيد المحاربي66)
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قاؿ سليماف : " لو بات رجل يعطي الفقاف البيض في سبيل اهلل، كبات آخر يتلو القرآف كيذكر 
 اهلل عز كجل لرأيت أف ذكر اهلل عز كجل أفضل " .

هلل بن ( ػ حدثنا أبو الطاىر ]أحمد بن عيسى[ العلوم، قاؿ: حدثني أبي، عن أبيو عبد ا67)
 محمد بن عمر بن علي،

عن أبي جعفر ]الباقر[، قاؿ: مامن طائر يػيٍؤخىذ في جو السماء، كالكحش في رأس جبل إال 
 بذنب. قيل: كماذاؾ الذنب ؟ قاؿ: يدع التسبيح!

( ػ حدثنا إبراىيم بن محمد بن ميموف، عن عائذ بن حبيب ]العبسي[، عن جويبر ]بن 68)
 سعيد[،

الهبللي[ في قولو تعالى: ?يىاحىٍسرىتى عىلىى مىافػىرٍَّطتي ًفي جىٍنًب اهلل?  عن الضحاؾ ]بن مزاحم
 [، قاؿ: في ذكر اهلل تبارؾ كتعالى.56]الزمر: 

( ػ حدثنا عبد اهلل بن أبي زياد ، عن سيار ، عن جعفر ، عن ]سعيد بن إياس[ الجريرم، 69)
 عن بعض أشياخو،

ر اهلل عز كجل فوالذم نفسي بيده إنهم لييسىمَّوف عن كعب ]األحبار[، قاؿ: أنيركا بيوتكم بذك
، نجم   على أفواه المبلئكة، كإنهم لمعركفوف في أىل السماء كما يػىٍعًرؼ أىل األرض النجـو

 كذا.. كنجم كذا الفبلني.. ينير بذكر اهلل عز كجل.
( ػ حدثنا علي بن منذر، عن المحاربي، عن سفياف ]الثورم[، عن ميموف ]أبي حمزة 70)
 ألعور[،ا

عن يزيد بن الحارث ، قاؿ: يقوؿ اهلل تبارؾ كتعالى: من شغلو ثنائي عن مسألتي، أعطيتو أفضل 
 ما أعطيت السائلين.

( ػ حدثنا شيخ كاف يجالس مخوؿ، ما رأيتو يفتر عن ذكر اهلل عز كجل ، فسألتو، قاؿ: 71)
 حدثني فبلف، عن أبيو.

ـ القيامة فبليركف أفضل من ذكر اهلل عز عن جده، قاؿ: يكشف للمتعبدين عن أعمالهم يو 
 كجل، كالعمل أىوف منو، فعند ذلك يتلهفوف.
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( ػ حدثني عبد اهلل بن أبي زياد، عن سيار، قاؿ: حدثني عبيداهلل بن شميط ]بن عجبلف[، 72)
 قاؿ:

 سمعت أبي يقوؿ: كاف يقاؿ: عبلمة المنافق ًقلَّة ذكر اهلل عز كجل.
 اهلل بن أبي زياد، قاؿ: حدثنا سيار، قاؿ: حدثني جعفر بن سليماف، قاؿ: ( ػ حدثنا عبد73)

سمعت مالكان يقوؿ: بلغنا أف في بعض السموات مبلئكة كلما سبح منهم ملك كقع من تسبيحو 
ملك قائم يسبح اهلل، قاؿ: كفي بعض السموات ملك لو من العيوف عدد الحصى كالثرل كعدد 

 كتحتها لساف كشفتاف تحمد اهلل تعالى بلغة التفقهها صاحبتها. نجـو السماء كمافيهن عين إال
 ( ػ قاؿ أبو جعفر ]محمد بن منصور[:74)

سمعت رجبل من أىل الكوفة ككاف من العباد يقوؿ: من غابت الشمس كىو يذكر اهلل عزكجل 
 غابت ذنوبو.

 ؿ:( ػ حدثنا عبد اهلل بن حكم، عن سيار، قاؿ: حدثنا جعفر بن سليماف ، قا75)
سمعت ثابت ]البناني[، يقوؿ: بلغنا أف القـو يكونوف في الحديث فػىيػيٍفتىح الذّْكر على لساف 

بعضهم فيفيضوف في ذكر اهلل تبارؾ كتعالى، فيكوف لو مثل أجورىم من غير أف ينقص من 
أجورىم شيء. كيكوف القـو في الذّْكر فػىيػيٍفتىح الكبلـ على لساف بعضهم، فيتركوف الذكر 

 في غيره، فيكوف عليو مثل أكزارىم من غير أف تنقص أكزارىم شيء " . كيفيضوف
 ( ػ حدثنا عبد اهلل بن الحكم، عن سيار، قاؿ: حدثنا جعفر،76)
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عن إسماعيل بن برد بن أخت مورؽ ككاف باران بأمو، قاؿ: بلغنا أف رجبل دخل الجنة، فإذا استقر 
باهلل، فيرفع درجة فوقها، فإذا استقر قاؿ: ماشاء اهلل، القوة في منزلو قاؿ: ماشاء اهلل، القوة إال 

إال باهلل، فرفع درجة أخرل فوقها، ثبلثان. فتقوؿ لو المبلئكة: كم تسأؿ ربك ؟ فيقوؿ: إنما 
 قلت: ماشاء اهلل، القوة إال باهلل.

 ( ػ حدثنا عىبَّاد بن يعقوب، عن مىٍخلىد بن يزيد، عن األكزاعي،77)
 عطية ، قاؿ: " ماعادا العبد ربو بأشد من أف يضع ًذٍكره، أك من ذكره " . عن حىسَّاف بن

 ( ػ حدثنا عبد اهلل بن أبي زياد، عن سيار، قاؿ: حدثنا جعفر بن سليماف،78)
قاؿ: حدثنا سبط ]قاؿ:[ " بلغنا أنو ماقاـ أحد من مجلس ًذٍكر، من غير حاجة ، إال صفرت 



 " .الشياطين في أذنيو، كصفقت في قفاه 
( ػ حدثنا عبد اهلل بن أبي زياد، عن سيار، قاؿ: حدثنا جعفر، قاؿ: حدثنا مسكين ، قاؿ: 79)

 سمعت غالب ]بن خطاؼ[ القطاف يقوؿ:
سمعت بكير بن عبد اهلل المزني، يقوؿ: إذا مررت بقـو يذكركف اهلل، ككنت على حاؿ التستطيع 

اآلخرة فإنني دخلت معهم، كما أف تقيم معهم، فقلت: اللهم ماسألوؾ من خير الدنيا ك 
استجاركؾ من شر الدنيا كاآلخرة، فإنني دخلت في صالح دعائهم، كإذا مررت بقـو يصلوف في 
جماعة فكنت في حاؿ التستطيع أف تصلي معهم، فقلت: اللهم اذكرني كإياىم بخير. دخلت 

 في جماعتهم.
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 ( باب الذكرعند أىل الغفلة2)
بن إسماعيل، قاؿ: حدثني حرب بن الحسن ، قاؿ: سمعت يحيى بن ( ػ حدثنا محمد 80)

 سليم ]الطائفي[، يقوؿ: سمعت عمراف بن مسلم ، يقوؿ: سمعت عبد اهلل بن دينار، يقوؿ:
سمعت ابن عمر يقوؿ: سمعت النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم يقوؿ: "من قاؿ في السوؽ: 

الحمد كىو على كل شيء قدير، كتب اهلل لو ألف  الإلو إال اهلل كحده الشريك لو، لو الملك كلو
 ألف حسنة، كمحا عنو ألف ألف سيئة، كبنى لو بيتان في الجنة" .

 ( ػ كقاؿ: ] ابن عمر [ :81)
سمعت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم يقوؿ: "ذاكر اهلل في الغافلين مثل المقاتل عن 

رة في كسط الشجر ]الذم قد تىحىاٌت كرقو[ عن الفىارّْين، كذاكر اهلل في الغافلين مثل الشج
الضَّرًيب ، ػ )قاؿ أبو جعفر: الضريب شدة البرد( ػ كذاكر اهلل في الغافلين مثل المصباح في 

البيت المظلم، كذاكر اهلل في الغافلين يغفر لو بعدد كل أعجمي كفصيح ػ كاألعجمي البهائم، 
 عىرّْفو اهلل مقعده في الجنة" .كالفصيح بني آدـ ػ كذاكر اهلل في الغافلين يػي 

( ػ حدثنا علي بن حكيم ]بن ذبياف[، عن حفص بن غياث، عن ىشاـ بن حساف، عن 82)
 عمرك بن دينار، عن سالم بن عبد اهلل، عن أبيو،

عن عمر، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: "من دخل سوقان يػيبىاع فيها كييٍشتىرل 
 كحده الشريك لو، لو الملك كلو الحمد يحيي كيميت كىو على كل شيء فقاؿ: الإلو إال اهلل

 قدير. كتب لو بها ألف ألف حسنة، كمحي عنو ألف ألف سيئة، كبني لو بها بيت في الجنة" .
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( ػ حدثنا محمد بن إسماعيل، قاؿ: حدثنا أسباط بن محمد، أخبرنا خارجة بن مصعب، 83)
 نار[ مولى ابن الزبير، عن سالم بن عبد اهلل ]بن عمر[،عن أبي يحيى ]عمرك بن دي

عن أبيو ]عبد اهلل[ بن عمر، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: "من قاؿ في 
السُّوؽ: الإلو إال اهلل كحده الشريك لو، لو الملك كلو الحمد كىو على كل شيء قدير. كتب 

 لف سيئة، كبنى لو بيتان في الجنة" .اهلل لو ألفي ألف حسنة، كمحا عنو ألفي أ
( ػ حدثنا محمد بن إسماعيل، قاؿ: حدثني محمد بن سعيد األصبهاني، قاؿ: أخبرنا 84)

عبدالرحمن بن محمد المحاربي، عن ىبلؿ الصيرفي ، قاؿ: حدثنا بكير بن فسطاس، عن أبي 
 عبيدة ،

فإف إبليس قد غدا فنصب رايتو عن عبد اهلل بن مسعود، قاؿ: اغدكا بنا إلى السوؽ نذكر اهلل 
فوضع كرسيو كبىثَّ ذريتو، فيقوؿ: عليكم بمن مات أبوىم كأبوكم حي لم يمت. إف السوؽ كأنو 

ٍأنىا أىكَّؿى خىٍلقو نيًعٍيديهي كىٍعدان  رمَّانة يأكل بعضهم بعضان، ثم تعود كأنها مراعة، يقوؿ اهلل: ?كىمىا بىدى
نىا ًإنَّا كينَّا فىاًعًلٍينى  [ فإذا غدا أحدكم إلى السوؽ فليقل: اللهم إني أسألك 104? ]األنبياء: عىلىيػٍ

من فضلك، كأستجير بك من الظلم كالغيٍرـ كالمأثم. فإذا توسط السوؽ فليقل: الإلو إال اهلل 
كحده الشريك لو، لو الملك كلو الحمد كىو على كل شيء قدير، إف اهلل قد أحاط بكل شيء 

 علمان.
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ل كلمة منها حسنة تكتب كخطيئة تمحى كدرجة ترفع، كًعٍدؿ ًعٍتق رقبة من كلد كاف لو بك
إسماعيل، كشجرة تغرس، كرضواف من اهلل أكبر ذلك ىو الفوز العظيم. الورقة منها تظل بني 

آدـ، كالشجرة تظل مابين المشرؽ كالمغرب، ثم قرأ عبد اهلل: ?ضىرىبى اهلل مىثىبلن كىًلمىةن طىيّْبىةن  
 [ .25ك  24ةو طىيّْبىةو? إلى قولو: ?لىعىلَّهيٍم يىذَّكَّريٍكفى? ] إبراىيم: كىشىجىرى 

( ػ حدثنا محمد بن إسماعيل، قاؿ: حدثنا ككيع، عن األعمش، عن عبدالملك بن يزيد ، 85)
 قاؿ: جلس عبد اهلل بن مسعود كعبد اهلل بن عمر،

ف اهلل كالحمدهلل كالإلو إال اهلل فقاؿ عبد اهلل بن مسعود: ألف آخذ في طريق أقوؿ فيو : سبحا
 كاهلل أكبر. أحب إلي من أف أنفق عددىن دنانير كلهن في سبيل اهلل.

فقاؿ عبد اهلل بن عمر: ألف آخذ في طريق أقولهن أحب إلي من أف أحمل عددىن على الجياد 
 في سبيل اهلل.



سىاؼ، عن يحيى ( ػ حدثنا جعفر بن محمد بن عبدالسبلـ، عن المحاربي، عن عامر بن يى 86)
 بن أبي كثير،

عن أيبىٌي بن كعب، قاؿ: أفضل الذكر تىسًبٍيحة الحديث. قيل: ماتسبيحة الحديث ؟ قاؿ: يكوف 
 الرجل مع القـو كىم يتحدثوف كىو يذكر اهلل جل كتعالى.

 ( ػ حدثنا إبراىيم بن محمد بن ميموف، عن مصعب بن سبلـ، عن سعد ]بن طريف[،87)
من قاؿ في السوؽ: الإلو إال اهلل كحده الشريك لو، لو الملك كلو الحمد  عن أبي جعفر، قاؿ:

يحيي كيميت، كىو حي اليموت، بيده الخير كىو على كل شيء قدير. غفر اهلل لو عدد كل 
 عجمي كفصيح.

 ( ػ حدثناحسين بن نصر، عن خالد بن عيسى، عن حصين، عن جعفر،88)
 لمقاتل في سبيل اهلل عن الفارين.عن أبيو، قاؿ: ذاكر اهلل في الغافلين كا
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 ( ػ حدثنا عباد بن يعقوب، قاؿ: أخبرنا أبو خالد ]األحمر[، عن محمد بن عجبلف،89)
عن عوف بن عبد اهلل قاؿ: الذاكر في الغافلين كالمقاتل عن الفارين، كالغافل في الذاكرين  

 كالفار عن المقاتلين .
 حدثنا إبراىيم بن ىىرىاسة، قاؿ: حدثنا أبو عبيدة الناجي،( ػ حدثنا محمد بن راشد، قاؿ: 90)

عن الحسن، قاؿ: إف أخبلؽ المؤمن إذا كاف في الغافلين كتب من الذاكرين لسانيو ػ كإف كاف 
 في الذاكرين كقلبو مشغوؿ بالفكر ػ كإف كاف في الذاكرين لم يكتب من الغافلين.
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 ( باب قبوؿ الذكر كالدعاء3)
 حدثناحسين، عن خالد بن عيسى، عن حصين، عن جعفر، عن أبيو،( ػ 91)

 عن آبائو، أف النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم قاؿ: "الدُّعاء ببل عمل كالرمي ببل كتر" .
( ػ حدثنا حسين بن نصر، عن أبيو ]نصر بن مزاحم[، عن محمد بن مركاف ، عن عمر بن 92)

 الرحمن بن غىٍنم ، عبد اهلل ، عن عبادة بن نيسىٌي ، عن عبد
عن معاذ بن جبل، عن النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم، قاؿ: "اليقبل اهلل عز كجل ًذٍكران إال 

 ممن اتقى كطهر قلبو، فأكرموا اهلل من أف يرل منكم مانهاكم عنو" .



 ( ػ حدثنا أبو بكر ]بن أبي شيبة[ ، عن حفص بن غىيىاث، عن ىشاـ ]بن حساف[،93)
صرم[، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: "اليقبل اهلل عمل عبد عن الحسن ]الب

 حتى يرضى قولو" .
 ( ػ حدثنا حكم بن سليماف ، عن محمد بن كثير، عن إسماعيل بن مسلم ]العبدم[،94)

عن الحسن، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: "إف اهلل عز كجل اليقبل دعاء عبد 
 ى عملو" .حتى يرض

 ( ػ حدثناحكم بن سليماف، عن سعيد بن محمد ، عن صالح الميرٌّْم،95)
عن الحسن، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: "ادعوا اهلل كأنتم موقنوف باإلجابة، 

 كاعلموا أف اهلل اليقبل دعاءن من قػىٍلبو الىهو غىاًفلو " .
 ن حصين، عن جعفر،( ػ حدثنا حسين بن نصر، عن خالد، ع96)

عن أبيو، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: "لكل من أدل فريضة عند اهلل دعوة 
 مستجابة" .

( ػ حدثنا عبد اهلل ]بن الحكم[، عن سيار ]بن حاتم[، قاؿ: حدثنا عبيداهلل ]بن شميط بن 97)
 عجبلف[، قاؿ:
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عليو السبلـ: " ياداكد أال ترل إلى المنافق كيف  سمعت أبي يقوؿ: إف اهلل أكحى إلى داكد
 يخادعني كأنا أخدعو ؟ يسبحني كيوقرني بطرؼ لسانو كقلبو بعيد مني " .

 ( ػ حدثناحسين، عن خالد، عن حصين، عن جعفر، عن أبيو،98)
 عن علي، قاؿ: "ليس شيء أسرع إجابة من دعاء غايب لغايب".

دثنا أبو غىسَّاف ]مالك بن إسماعيل[، قاؿ: حدثنا ( ػ حدثنا أحمد بن يحيى ، قاؿ : ح99)
 سهل بن شعيب، قاؿ: حدثنا حنش ، قاؿ:

قاؿ نوؼ : بات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كـر اهلل كجهو فأكثر الخركج كالنظر إلى 
السماء، فقاؿ: "نائم أنت يانوؼي ؟ قاؿ قلت: ال، بل رامق، أرمقك منذ ]أكؿ[ الليلة، نبئني يا 

المؤمنين، فقاؿ: يانوؼ طوبى للزاىدين في الدنيا، الراغبين في اآلخرة، فأكلئك قـو  أمير
اتخذكا أرض اهلل عز كجل بساطان، كترابها فراشان، كماءىا طيبان، ثم رفضوا الدنيا رفضان على 

منهاج المسيح، كإف اهلل عز كجل أكحى إلى عبده المسيح: أف ميٍر بني إسرائيل فبليدخلوا بيتان 
بيوتي إال بقلوب طاىرة، كأبصار خاشعة، كأيدو نىًقيَّة، كأخبرىم أني الأستجيب ألحد منهم  من



دعوة كألحد من خلقي ًقبػىلىو مظلمة، يانوؼ التكن شاعران كالعىشَّارا كالشرطيان كالعريفا ، فإف 
ابو، إال داكد نبي اهلل عليو السبلـ خرج ذات ليلة فقاؿ: إف ىذه الساعة اليدعو فيها داع إال أج

أف يكوف شاعران، أك عىشَّاران، أك شيٍرطيان، أك عىرًيفا، أك صاحب كوبة ػ كىو الطبل ػ أك صاحب 
 عىٍرطىبة، كىو: الطنبور " .
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( ػ حدثنا عبد اهلل بن أبي زياد ، قاؿ: حدثنا سىيَّار بن حاتم العىنىًزم، قاؿ: حدثنا جعفر بن 100)
 حب عطاء الخراساني[،سليماف، قاؿ: حدثنا طلحة ]صا

عن عطاء الخراساني، قاؿ: لقيت كىب بن مينىبّْو ، كىو يطوؼ بالبيت، فقلت لو: حدثني حديثان 
 أحفظو عنك في مقامي ىذا.

فقاؿ: طلبت صحف إبراىيم عليو السبلـ عشرين سنة فوجدتها بأرض الرـك كفيها: "إف اهلل عز 
، كقطع نهاره في ذكرم، كلم يىًبت ميًصران على كجل يقوؿ: إنما أقبل الصبلة ممن تواضع لعظمتي

خطيئة، كلم يتعاظم على خلقي، ييٍطًعم الجائع، كيكسو العرياف، كيؤكم الغريب، كيرحم 
المصاب، فذلك الذم يشرؽ النور منو مثل الشمس ، يدعوني فألبي، كيسألني فأعطي، كيػيٍقًسم 

ان، أىٍكؤله بقوتي، أستحفظو مبلئكتي، مثلو علي فأبر، أجعل لو في الجهالة حلمان، كفي الظلمة نور 
 في الناس مثل الفردكس، الشتباه ثمارىا التغير عن حالها" .

 ( ػ حدثنا محمد بن راشد، قاؿ: حدثنا بكر العابد ،101)
[. قاؿ: "أطيعوني 60عن جعفر بن محمد في قولو تعالى: ?اٍدعيٍوًني أىٍستىًجٍب لىكيٍم? ]غافر:

 أستجب لكم" .
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 ( باب اإلخبلص كالتحذير من الرياء4)
( ػ حدثناجعفر بن محمد بن عبد السبلـ، عن المحاربي، عن يزيد بن بكر ، عن حصين 102)

 ]بن منصور[ األسدم ، قاؿ: حدثني رجل ثىمَّ معركؼ، عن سعيد ]بن أبي سعيد المىٍقبيرم[ .
كسلم: "الصبلة في جماعة  عن أبي سعيد الخدرم، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو

أفضل من صبلة الرجل كحده أربعة كعشرين جزءان ػ أك قاؿ: درجة كىي الخامسة ػ، كصبلة السّْر 
أفضل من صبلة العبلنية بسبعين درجة، فإذا استوت سىرًٍيرة الرجل كعبلنًيَّتو قاؿ اهلل جل كعبل: 



 ىذا عبدم حقان " .
أبي زياد، قاؿ:حدثنا كثير بن ىشاـ ]أبو سهل ( ػ حدثني عبد اهلل ]بن الحكم[ بن 103)

الكبلبي[، قاؿ: حدثنا أبو محمد ]ثابت بن أسلم البناني[، عن أبي ًقبلىبة ]عبد اهلل بن زيد 
 الجىٍرمي[، عن ابن عمر.

عن عمر أنو مىرَّ بمعاذ بن جبل كىو يبكي، فقاؿ: مايبكيك ؟ قاؿ: حديث سمعتو من صاحب 
لى اهلل عليو كآلو كسلم ػ ]قاؿ[: "إف أدنى الرياء شرؾ، كإفَّ أحىبَّ ىذا القبر ػ يعني: النبي ص

العباد إلى اهلل األتقياء األخفياء الذين إذا غابوا لم يػيٍفتىقدكا، كإذا شهدكا لم يعرفوا، أكلئك أئمة 
 أمتي مصابيح العلم " .

لد األحمر ]سليماف ( ػ حدثنا أبو سعيد عبد اهلل بن سعيد ]الجىرَّاح[، قاؿ: حدثنا أبو خا104)
 بن حىيَّاف[، عن الربيع بن صىًبٍيح ]السعدم[، عن يزيد ]بن أباف[ الرُّقىاشي.

، كىو يقوؿ: "اللهم اجعلها  عن أنس قاؿ: حج النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم، على رىٍحلو رىثٍّ
 حجة مبركرة الرياء فيها كالسمعة " .
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حدثنا ]محمد[ بن فيضىٍيل، قاؿ: حدثنا عمرك بن حفص ( ػ حدثنا علي بن منذر، قاؿ: 105)
 ]بن غىيىاث[، عن يزيد الرقاشي.

عن أنس بن مالك، قاؿ: حج النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم، على رىٍحلو كسىٍمًل قطيفة أراىا 
 ثمن أربعة دراىم، قاؿ: فلما توجو قاؿ: "اللهم اجعلها حجة السمعة فيها كالرياء " .

قاسم بن محمد ، قاؿ: حدثنا ميعىلَّى بن ىبلؿ ، عن أباف بن أبي عياش، عن  ( ػ حدثني106)
 شهر بن حوشب.

عن عبادة بن الصامت، عن النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم قاؿ: "إف الرجل ليقـو في الليلة 
القيرَّة ، فيتطهر فيحسن الطهور، ثم يدخل بيتو فيرسل ستره عليو، فيصلي، فتصعد المبلئكة 

، فػىيػيرىٌد عليهم، فيقولوف: ربنا إنك لتعلم إنا لم نرفع إال حقان، فيقوؿ: صدقتم كلكنو صلى بعملو
 كىو يحب أف يػيٍعلىم بو " .

( ػ حدثنا إبراىيم بن محمد بن ميموف ، عن ابن فضيل ، عن إبراىيم ]بن مسلم[ 107)
 الهجرم، عن أبي األحوص،

لى اهلل عليو كآلو كسلم: "مىٍن أحسن صبلتو عن عبد اهلل ]بن مسعود[، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل ص
 حيث يراه الناس كأساءىا إذا خبل فتلك استهانة استهاف بها ربو " .



 ( ػ حدثنا شيخ من أىل البصرة ، قاؿ : حدثنا أبو موسى ، عن أباف ]بن أبي عياش[،108)
[ من عبلنيتو عن أنس، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: "من كانت سريرتو ]شران 

 فهو في النار "
( ػ حدثنا علي، قاؿ: قرأ عىلىيَّ عبد اهلل بن محمد الصوفي ىذا الحديث، قاؿ: حدثني 109)

عبدالرحمن بن علي، عن محمد بن رزين ، عن الحسن بن علي، عن ثور بن يزيد ، عن خالد 
 بن معداف، أحسبو عن رجل.
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قاؿ لو رجل حدثني بحديث سمعتو من رسوؿ اهلل صلى  عن معاذ بن جبل رضي اهلل عنو، قاؿ:
اهلل عليو كآلو كسلم كحفظتو، كذكرتو عن ربو ماحدثك بو . قاؿ: نعم. ثم بكى معاذ حتى ظننت 
أنو اليسكت، فقلت: أال تسكت ؟ ثم سكت، فقاؿ : بأبي كأمي حدثني كأنا رىًديٍػفىو فبينما نحن 

حمدهلل الذم يقضي في خلقو ما أىحىبَّ " . فقاؿ: نسير إذ رفع بصره إلى السماء، فقاؿ: "ال
"يامعاذ " . قلت: لبيك يا رسوؿ اهلل سيد المؤمنين. قاؿ: "يامعاذ " قلت: لبيك يا رسوؿ اهلل 

إماـ الخير كنبي الرحمة. قاؿ: "أحدثك حديثان ماحدث بو نبي أمتو، إف حفظتو نفعك عيشك، 
" . ثم قاؿ: "إف اهلل جل كعبل خلق سبعة كإف سمعتو كلم تحفظو انقطعت حجتك عند اهلل 

أمبلؾ قبل أف يخلق السماكات، لكل سماء ملك، قد جللها بعظمها كجعل على كل باب سماء 
 منها ملكان منهم بوابان.

فتكتب الحفظة عمل العبد من حين يصبح إلى حين يمسي، ثم ترفع الحفظة عمل العبد، لو 
الدنيا فتزكيو كتيكىثّْره، فيقوؿ ]الملك البواب[: قف، نور كنور الشمس، حتى إذا بلغ إلى سماء 

كاضرب بهذا العمل كجو صاحبو ]كقل: الغفر اهلل لو[، فإنو أراد بهذا العمل عىرىض الدنيا، ال 
أدع عملو يجاكزني، أنا ملك صاحب الًغٍيبىة، من اغتاب لم أدع عملو يجاكزني إلى غيرم، أمرني 

 ربي بذلك.
عمل صالح، فيمر بو كيزكيو كيكثره، حتى يبلغ بو الملك إلى السماء  ثم يجيء من الغد كمعو

الثانية، فيقوؿ: قف، كاضرب بهذا العمل كجو صاحبو، فإنو أراد بهذا العمل عىرىض الدنيا، ال 
 أدع عملو يجاكزني إلى غيرم، أمرني ربي بذلك.
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بو الحفظة، فيجاكزىم إلى السماء  قاؿ: ثم يصعد بعمل العبد مبتهجان بصدقتو كصبلتو، فتػيٍعجىب
الثالثة، فيقوؿ الملك: قف، فاضرب بهذا العمل كجو صاحبو كظهره، ]كقل: الغفر اهلل لك[، 

أنا ملك صاحب الًكٍبر، إنو عمل فتكبر على الناس في مجالسهم، أمرني ربي أال أدع عملو 
 يجاكزني إلى غيرم.

ىر النجم الدُّرٌم في السماء، لو دىًكٌم بالتسبيح قاؿ: كتصعد الحفظة بعمل العبد يػيٍزًىر كما يز 
كبصـو كبحج؛ فيمر بو إلى ملك صاحب السماء الرابعة، فيقوؿ: قف، كاضرب بهذا العمل 

كجو صاحبو كبطنو، أنا ملك صاحب العيٍجب بالنفس، إنو عًمل كأدخل معو العيٍجب، أمرني ربي 
 أف ال أدع عملو يجاكزني إلى غيرم.

فظة بعمل العبد كالعركس المزفوؼ إلى أىلو ، فيمر بهم إلى السماء الخامسة، قاؿ: كتصعد الح
بعمل الجهاد كصبلة مابين الصبلتين، لذلك العمل زئير كزئير األسد، عليو ضوء كضوء 

الشمس، فيقوؿ الملك: قف، أنا ملك صاحب الحسد، قف، كاضرب بهذا العمل كجو 
ن يتعلم كيعمل هلل كعملو، إذا رأل ألحد فضبل صاحبو، كيحملو على عاتقو، إنو كاف يحسد م

 في العمل كالعبادة حسدىم ككقع فيهم، فيحملو على عاتقو كيلعنو عملو.
قاؿ: كتصعد الحفظة بعمل العبد، بوضوء تاـ كقياـ من الليل كصبلة كثيرة، فيمر إلى ملك 

ل كجو صاحبو السماء السادسة فيقوؿ الملك: قف، أنا ملك صاحب الرحمة، اضرب بهذا العم
كاطمس عينيو، ألف صاحبك لم يرحم شيئان، إذا أصاب عبدان من عباد اهلل ذنب اآلخرة، أك ضره 

 في الدنيا شمت بو، أمرني ربي أف ال أدع عملو يجاكزني إلى غيرم.
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قاؿ: كتصعد الحفظة بعمل العبد، أعماال بفقو كاجتهاد ككرع، كلو صوت كصوت الرعد، كضوء  
رؽ، كمعو ثبلثة آالؼ ملك، فيمر بهم إلى ملك السماء السابعة فيقوؿ الملك: أنا كضوء الب

صاحب الحق، قف كاضرب بهذا العمل كجو صاحبو، كاقفل على قلبو، أنا ملك الحجاب، 
أحجب كل عمل ليس هلل، إنو أراد بو رفعة عند القراء كذكران في المجالس كصوتان في المدائن، 

 لو يجاكزني إلى غيرم، مالم يكن هلل خالصان.أمرني ربي أف ال أدع عم
قاؿ: كتصعد الحفظة بعمل العبد مبتهجان، من حيٍسن خيليقو كصمت كذكر كثير، كتشيعو مبلئكة 

السموات، كالمبلئكة السبعة بجماعتهم، فيقطعوف الحجب كلها، حتى يقوموا بين يدم اهلل 
اهلل عز كجل: أنتم حفظة على عمل تبارؾ كتعالى، كيشهدكا عليو بعمل خالص كدعاء، فيقوؿ 



عبدم، كأنا رقيب على مافي نفسو، إنو لم يردني بهذا، عليو لعنتي، فتقوؿ المبلئكة: عليو 
 لعنتك كلعنتنا، كيقوؿ أىل السماء: عليو لعنة اهلل تعالى كلعنة السبعة كلعنتنا " .
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تد بنبيك يامعاذ في اليقين ". قلت: ثم بكى معاذ، فقاؿ قلت: يا رسوؿ اهلل ما اعمل ؟ قاؿ: "إق
يا رسوؿ اهلل أنت رسوؿ اهلل، كأنا معاذ بن جبل. قاؿ: "كإف كاف في عملك تقصير يامعاذ، 

فاقطع لسانك عن إخوانك، كعن حىمىلىة القرآف، كلتكن ذنوبك عليك، التحملها على إخوانك، 
راًء بعملك لكي يراؾ كالتزًؾ نفسك بتذميم إخوانك، كالترفع نفسك بوضع إخوانك، كالت

الناس، كالتدخل أمر الدنيا في اآلخرة، كالتفحش في مجلسك لكي ]ال[ يحذركؾ لسوء 
خلقك، كالتػىنىاجىى مع رجل كعندؾ آخر، كالتتعاظم على الناس فتنقطع عنك خيرات الدنيا 

? كاآلخرة، كالتمزؽ الناس فتمزقك كبلب النار، قاؿ اهلل عز كجل: ?كالنَّاًشطىاًت نىٍشطان 
[ ، تدرم ماىو ؟ قلت: يانبي اهلل ماىو ؟ قاؿ: "ىو كبلب في النار تػىٍنشيط اللحم 2]النازعات: 

 كالعظم ". قلت: من يطيق ىذه الخصاؿ ؟ قاؿ: "يامعاذ إنو ليسير على من يسره اهلل ".
 قاؿ: كمارأيت معاذ يكثر تبلكة القرآف كما يكثر تبلكة ىذا الحديث .

نصر، عن خالد بن عيسى، عن إسماعيل بن موسى ]الفزارم[، عن ( ػ حدثنا حسين بن 110)
 ميسرة بن عبد ربو ]الفارسي[ ، عن المغيرة بن قيس ]البصرم[.
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عن حنظلة بن دكاع ، قاؿ: ضمني المجلس أنا كمعاذ بن جبل في مجلس أبي أيوب األنصارم 
بأبي أنت كأمي يا رسوؿ اهلل،  كنحن مع النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم، فقاؿ معاذ بن جبل:

فىخي ًفٍي الصٍُّوًر فػىتىٍأتػيٍوفى أىفٍػوىاجان? ]النبأ:  [. فهىمىلىتا عينا 18أخبرنا عن قوؿ اهلل عز كجل: ?يػىٍوـى يػينػٍ
النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم، ثم قاؿ: "يامعاذ بن جبل لقد سألت عن عظيم من األمر، 

ؿ اهلل صورىم، فبعضهم على صورة القردة ك]بعضهم تحشر ىذه األمة على عشرة أصناؼ، يبد
على صورة[ الخنازير، كبعضهم منكوسة أرجلهم فوؽ رؤكسهم ككجوىهم أسفل يسحبوف عليها، 

كبعضهم يترددكف عميان ال يبصركف، كبعضهم صم بكم اليعقلوف، كبعضهم يمضغوف ألسنتهم 
يػىٍقذيرىم أىل الجىٍمع، كبعضهم كىي مدالة على صدكرىم، يسيل القيح كالصديد على أفواىهم، 

مقطعة أيديهم كأرجلهم، كبعضهم ميصىلَّبين على جذكع من نار، كبعضهم عليهم ًجبىاب من 



 قىًطراف الزقة بجلودىم، كبعضهم أنتن من الجيفة ".
ثم قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: "يامعاذ تدرم ماكانت أعمالهم في الدنيا ؟ " 

أبي كأمي أنت يا رسوؿ اهلل. قاؿ: "أما الذين على صور القردة فهم القىتَّاتوف ػ قلت: ال أدرم ب
 يعني النمامين ػ.

 كأما الذين على صور الخنازير، فهم أكىلىة السٍُّحت.
 كأما الذين يسحبوف على كجوىهم منكوسة فهم أكلة الرباء.
 ن أمتي.كأما العيٍمي الذين يػىتػىرىدَّديكف فهم الذين يجوركف في الحكم م
 كأما الصُّم البيكم الذين اليعقلوف، فهم المعجبوف بأعمالهم.

 كأما الذين يمضغوف ألسنتهم، فهم أىل العلم كالقصص الذين يخالف قولهم فعلهم.
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 كأما الميقىطَّعة أيديهم كأرجلهم، فهم الذين يؤذكف جيرانهم.
 الناس إلى السبلطين الجائرة.كأما الذين يصلبوف على جذكع من نار، فهم السُّعىاة ب

 كأما الذين عليهم ًجبىاب القىًطراف البلصقة بجلودىم، فهم أىل الكبر كالخيبلء من أمتي.
 كأما الذين ىم أنتن من الجيفة، فهم أصحاب الشهوات كاللذات كالرياء كالسُّمعة من أمتي " .

لي ، عن أبي نعيم الشامي، عن ( ػ حدثنا جيبىارة بن الميغىٌلس، قاؿ: حدثنا ًمٍندىؿ بن ع111)
 محمد بن زياد السلمي.

نىًة العلماء من  عن معاذ بن جبل، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: "إف ًمن فػىتػى
يكوف الكبلـ أحب إليو من اإلستماع، كفي الكبلـ تػىٍنًميقه كزيادة اليؤمن على صاحبو فيو الخطأ، 

 كفي الصمت سبلمة كعلم.
 لماء من يخوف علمو، كاليحب أف يوجد عند غيره ، فذلك في الدرؾ األكؿ من النار.كمن الع

كمن العلماء من يكوف في علمو بمنزلة السلطاف، فإذا ريدَّ عليو شيء من قولو أك ىيٌوف عليو 
 شيء من حىقّْو غضب، فذلك في الدرؾ الثاني من النار.

شرؼ كالشأف، كاليرل أىل الحاجة لو كمن العلماء من يجعل حديثو كغرائب علمو ألىل ال
 أىبل، فذلك في الدرؾ الثالث من النار.

 كمن العلماء من يىٍستىفزُّه الزٍَّىو كالعيٍجب، فإف كيًعظى أًنف، فذلك في الدرؾ الرابع من النار.
كمن العلماء من ينصب نفسو للفتياء فيفتي بالخطأ، كاهلل يبغض المتكلفين، فذلك في الدرؾ 

 النار. الخامس من



كمن العلماء من يتعلم كبلـ اليهود كالنصارل، ليتعزز بو علمو، فذلك في الدرؾ السادس من 
 النار.

 كمن العلماء من يتخذ علمو مراكاة كنيبل كذكران في الناس، فذلك في الدرؾ السابع من النار.
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، كالم شي في غير مىأرىب فعليك بالصمت فبو تغلب الشيطاف، كإياؾ كالضحك من غير عىجىبو
." 
 ( ػ حدثنا عبد اهلل بن حكم، عن سيار ، قاؿ: حدثنا جعفر بن محمد ،112)

عن ابن عمر، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: "يامعاشر المسلمين، خذكا 
 حذركم من ربكم، فإف بين يىدىم الساعة أمور شداد، فأعدكا لها اإليماف كالعمل الصالح " .

ػ حدثنا سفياف بن ككيع، عن زيد بن حيبىاب، عن عبدالرحمن بن شريح ]المعافرم[،  (113)
 قاؿ: حدثني شراحيل بن يزيد المعافرم، قاؿ: سمعت محمد ]بن ىديو[ الصدفي يقوؿ:

سمعت عبد اهلل بن عمرك يقوؿ: سمعت النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم يقوؿ: "أكثر منافقي 
 أمتي قراؤىا " .

دثنا محمد بن أحمد بن عبدالملك، قاؿ: أخبرني أبي ، عن عبد اهلل بن مبارؾ، عن ( ػ ح114)
 أبي بكر بن ]أبي[ مريم األشـر .

عن ضىٍمرة بن حبيب ، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: "إف المبلئكة يرفعوف 
اشاء اهلل من سلطانو، عمل العبد من عباد اهلل جل كعبل فيكثركنو كيزكونو حتى ينتهوا بو إلى م

فيوحي اهلل جل ثناؤه إليهم: إنكم حفظة على عمل عبدم كأنا رقيب على مافي نفسو، إف 
عبدم ىذا لم يخلص عملو لي، اجعلوه في ًسجّْين. كإف المبلئكة يرفعوف عمل العبد من عباده 

إليهم: إنكم فيحقركنو، كيستقلونو حتى ينتهوا بو إلى ماشاء اهلل عز كجل من سلطانو، فيوحي 
حفظة على عمل عبدم، كأنا رقيب على مافي نفسو، إف عبدم ىذا أخلص عملو لي، ضاعفوه 

 كاجعلوه في ًعلّْيين " .
( ػ حدثنا أحمد بن محمد بن عبدالملك ، عن أبيو، عن عبد اهلل بن مبارؾ، عن أبي بكر 115)

 بن أبي مريم.
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صلى اهلل عليو كآلو كسلم: "ماتقرب العبد إلى اهلل عن ضىٍمرة بن حبيب، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل 
 عز كجل بشيء أفضل من سجود خىًفيّْ " .

( ػ حدثنا أحمد بن يحيى، قاؿ: حدثنا أبو غىسَّاف، عن ابن المبارؾ، عن أبي بكر بن عبد 116)
 اهلل بن أبي مريم.

ركا اهلل ذكران خامبل عن ضىٍمرة بن حبيب، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: "اذك
 ". فقيل: كما الذكر الخامل ؟ قاؿ: "الذكر الخىًفيّْ " .

( ػ حدثنا أحمد بن عبد الجبار ]العيطىاردم[ ، عن أبيو ، عن فضيل ]بن عياض[، عن 117)
 ىشاـ ]بن حىسَّاف[.

عن الحسن ]البصرم[، قاؿ: جاء رجل إلى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم، فقاؿ: قرأت 
 الليلة كذا ككذا. فقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: "إف حظو مما قرأ كلمتو " .

( ػ حدثنا حسين بن نصر، عن خالد بن عيسى ]العيٍكًلي[، عن حيصىين ]بن ميخىاًرؽ 118)
 السلولي[، عن جعفر ]بن محمد[.

لى مافي القلب، فهو عن أبيو، أف النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم قاؿ: "مازاد من الخشوع ع
 رياء " .

 ( ػ حدثنا أحمد بن صىًبٍيح، عن حسين بن عيٍلواف.119)
عن عبد اهلل بن الحسن ، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: "إف صبلة السّْر 

 تضعف على صبلة العبلنية بسبعين ضعفان " .
اث، عن عاصم ]بن سليماف ( ػ حدثنا إبراىيم بن محمد بن ميموف، عن حفص بن غىيى 120)

 األحوؿ[.
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عن أبي عثماف ]عبدالرحمن بن ميٌل النهدم[، قاؿ: اشترل رجل حائطان فأربح فيو مائة نخلة 
حاملة، فبلغ ذلك النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم، فأيٍخًبرى بما أعجب الناس، قاؿ: فقاؿ النبي 

بح أفضل من ذلكم ؟ يأتي أحدكم )أك الرجل( صلى اهلل عليو كآلو كسلم: "أفبل أدلكم على ر 
ظل حائط أك سفح جبل أك غار حيث اليراه أحد، فيصلي ركعتين فذلك ربح أفضل من ذلك 

." 
 ( ػ حدثنا إبراىيم بن محمد، عن علي بن عابس، عن أبي يحيى القىتَّات ،121)

فتنة في دينو كدنياه عن مجاىد، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: "كفى بالمرء 



 أف يشار إليو باألصابع " .
 ( ػ حدثنا سفياف بن ككيع، عن أبيو، عن سفياف ]الثَّورم[، عمن سمع مجاىدان يقوؿ:122)

جاء رجل إلى النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم، فقاؿ: يا رسوؿ اهلل أتصدؽ بالصدقة ألتمس بها 
?فىمىٍن كىافى يػىٍرجىو ًلقىاءى رىبًّْو فػىٍليػىٍعمىٍل عىمىبلن صىاًلحان كجو اهلل، كأحب أف يقاؿ فيَّ خيران . فنزلت: 

 [ .110كىالىييٍشًرٍؾ ًبًعبىادىًة رىبًّْو أىحىدان? ]الكهف: 
 ( ػ حدثنا حسن بن يحيي، قاؿ: حدثنا محمد بن جىبػىلىة ]الطَّحىاف[،123)
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كسلم قاؿ: "إف في جهنم لواديان مافي  عن يحيى بن خىلىف ، يرفعو إلى النبي صلى اهلل عليو كآلو
جهنم شيء إال كىو يتعوذ باهلل من شر ذلك الوادم سبعين مرة، لو أفلت عليها ألكلها من 

حىرّْه، كفي ذلك الوادم بئر مافي األرض يـو إال كذلك الوادم يتعوذ من شر تلك البئر سبعين 
فىلت على ذلك الوادم ألكلتو من حىرّْىا، كف ي تلك البئر ىواء مافي األرض يـو إال مرة، لو تػىنػٍ

 كتلك البئر تػىعىوَّذ من شر ذلك الهواء سبعين مرة لو ينفلت عليها ألكلها من حىرّْه ".
 قيل يا رسوؿ اهلل كمن يدخل ىذا ؟ قاؿ: "يدخلو القيرَّاء المراءكف بأعمالهم " .

[ المحاربي، عن ( ػ حدثنا جعفر بن محمد بن عبدالسبلـ، عن ]عبدالرحمن بن محمد124)
 يزيد بن بيكىٍير ، عن محمد بن عوؼ، قاؿ:

كاف كثير بن خالد الهمداني ، إذا أراد أف يصلي النافلة بالنهار في بيتو أغلق بابو، ككاف يعمد 
إلى كىوَّةو في البيت فيسدىا، فقلت لو : لم تفعل ىذا ؟ فقاؿ: حدثني فبلف كفبلف ػ فذكر رجلين 

 لم أحفظ اسميهما ػ
وؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم، قاؿ: "صبلة في مسجدم ىذا أفضل من الصبلة في أف رس

غيره، كصبلة في المسجد الحراـ، تعدؿ مائة صبلة في مسجدم ىذا، كصبلة الرجل في بيت 
 مظلم حيث اليراه إال اهلل عز كجل، يلتمس بذلك ماعند اهلل، أفضل من ذلك كلو ".

 ، عن حفص بن غياث )أك ابن فضيل(، عن األشعث ، ( ػ حدثناإبراىيم بن محمد125)
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عن الحسن، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: " ٍسبي المرء من الشر أف يشار 
إليو باألصابع ". قاؿ قيل: يا رسوؿ اهلل إف يك خيران أك شران ؟ قاؿ: "إف يك شران فهو شر لو، 



 كإف يك خيران فهو خير لو" .
( ػ حدثنا جعفر بن محمد بن عبد السبلـ بن أبي سريع، عن المحاربي، عن خالد بن أبي  126)

 كريمة.
عن أبي جعفر عبد اهلل المسور ، قاؿ: أتى جبريل عليو السبلـ النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم، 

بعمل  فقاؿ: "يامحمد بشر أمتك بالرفعة في الدين كالسَّنا كالتمكين كالفتح، إال من عمل منهم
 اآلخرة للدنيا، لم يكن لو في اآلخرة من نصيب " .

 ( ػ حدثنا عبد اهلل بن الحكم، قاؿ: حدثنا سىيَّار، عن جعفر،127)
قاؿ: حدثنا مالك بن دينار، قاؿ: قاؿ داكد عليو السبلـ: "إلهي من يسكن جنتك كيحل ًجنىاف 

ق في قلبو، كالزيغ في لسانو، قيٍدًسك ؟ قاؿ: ياداكد الذم يتكلم بغير ًغٌش، الذم يبصر الح
كيعمل الصالحات، كيحب الذين يخشوف اهلل، كيرد عينيو المعين ، كإذا حلف لصاحبو لم 

يكذبو، فبليعطي كىرًقىو بالرياء، كاليأخذ في دينو الرُّشاء، فإذا فعل ذلك فهو ًصدّْيق، فبل يفزع 
 إلى الدىر".

 يل بن عياض، عن منصور ]بن المعتمر[،( ػ حدثنا إبراىيم بن محمد بن ميموف، عن فض128)
عن ىبلؿ بن يساؼ ، قاؿ: بلغني عن عيسى بن مريم عليو السبلـ، أنو قاؿ: "إذا صاـ أحدكم 

فليىدًَّىن كليمسح شفتيو حتى اليرل القـو أنو صائم، فإذا صلى فليغلق عليو بابو كليرًخ عليو 
 الرّْزؽ " . ستره، فإف اهلل جل ثناؤه يػىٍقًسم الثناء، كما يػىٍقًسم

(33/13) 

 

( ػ حدثنا عبد اهلل بن أبي زياد، عن سىيَّار بن حاتم، قاؿ: حدثنا بشر بن منصور، عن 129)
 الحسين الجعفي، عن ليث بن أبي سليم، عن طلحة بن مصرؼ، قاؿ:

قاؿ عيسى بن مريم للحواريين: "من إخبلص العمل ماالتحب أف يحمدؾ عليو الناس، تمقت 
 ، كتدع نفسك على اليقين ".الناس على الظن

 ( ػ حدثنا أبو كريب ، عن أبي بكر بن عياش ، عن عبد العزيز بن رفيع.130)
عن أبي ثمامة ، قاؿ: قاؿ الحواريوف لعيسى بن مريم عليو السبلـ: ما اإلخبلص هلل عز كجل ؟ 

 ؟ قاؿ: قاؿ: "أف تعمل العمل كال تحب أف يحمدؾ عليو أحد إال اهلل ". قالوا: فما النصح هلل
"أف تبدؤا بحق اهلل جل ثناؤه قبل حق الناس، كتؤثركا حق اهلل على حق الناس، كإذا عرض أمراف 

 أحدىما للدنيا كاآلخر لآلخرة بدأتم بأمر اآلخرة ثم أتبعتموه أمر الدنيا " .
( ػ حدثنا عبد اهلل بن حكم ، عن سيار بن حاتم ، قاؿ: حدثنا حماد بن زيد، عن أبيو 131)



 بن درىم األزدم[، قاؿ: ]زيد
 قاؿ لقماف البنو: "اتق اهلل كالترم الناس أنك تخاؼ اهلل كي يكرموؾ، كقلبك فاجر " .

 ( ػ حدثنا علي بن إسماعيل بن ميموف ، عن ابن فضيل ، عن أباف ]بن أبي عياش[،132)
ر عن أنس، قاؿ: إف أصحاب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم قالوا : "دعوة في السّْ 

 أفضل، كتعدؿ سبعين في العبلنية ".
( ػ حدثنا جعفر بن محمد ]بن عبدالسبلـ[ ، عن المحاربي، عن األحوص بن حكيم، 133)

 عن شرحبيل أك أبي شرحبيل )شك المحاربي( .

(33/14) 

 

عن عبادة بن الصامت: أف رجبل سألو، قاؿ: أرأيت رجبل يأخذ سيفو ثم يضعو على عاتقو ثم 
ة الناس ماذا لو ؟ يضرب بو أىل  الكفر، فيضرب بو حتى يػىتػىقىطَّع يبتغي بذلك كجو اهلل كمىٍحمىدى

قاؿ: الشيء لو!! قاؿ: فلعلَّك لم تفهم. قاؿ: فأًعٍد فأسمع . فأعاد عليو ثبلث مرات، كل 
ذلك يقوؿ: الشيء لو. قاؿ: كىًلمى ياعبادة ؟! قاؿ: أما إنك لو سألتني أكؿ مرة ألنبأتك، إف ربك 

كتعالى قاؿ: يا ابن آدـ، أنا خير شريك، من شارؾ بعملو لشيء مما خلقت أىدىعيو لو كلو،  تبارؾ
مايىٍخليص إليَّ إال ما أيٍخًلصى ًلي، ثم قاؿ: ألم تر إلى ربك يقوؿ: ?فىمىٍن كىافى يػىٍرجىو ًلقىاءى رىبًّْو 

 [ ؟110ان? ]الكهف: فػىٍليػىٍعمىٍل عىمىبلن صىاًلحان كىالىييٍشًرٍؾ ًبًعبىادىًة رىبًّْو أىحىد
( ػ حدثناسفياف بن ككيع، عن عبدالوىاب ]بن عبدالمجيد[، عن أيوب ]الٌسٍخًتيىاني[، 134)

 عن أبي ًقبلبة، عن حميد بن ىبلؿ ]بن ىبيرة[.
عن عبادة بن قرص ، قاؿ: إنكم لتأتوف أموران ىن أدؽ في أعينكم من الشعر، كنا نعدىن على 

 آلو كسلم من الموبقات. فقاؿ ابن سيرين: صدؽ كبػىرَّ .عهد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو ك 
( ػ حدثنا أحمد بن عبدالرحمن ، عن الحسن بن محمد ]بن فرقد[، عن الحكم بن 135)

 ظهير ، عن السدم في تأكيل السور .

(33/15) 

 

صىاًلحان كىالىييٍشًرٍؾ  عن ابن عباس ]في[ قولو ]تعالى[: ?فىمىٍن كىافى يػىٍرجىو ًلقىاءى رىبًّْو فػىٍليػىٍعمىٍل عىمىبلن 
[ ، أما "يرجو ": فيخاؼ. كأما أف "اليشرؾ بعبادة ربو أحدان 110ًبًعبىادىًة رىبًّْو أىحىدان? ]الكهف: 

". قاؿ: ىو الشرؾ. كيقاؿ: ال، بل ىو الرياء، أف يرائي العبد بعملو الناس ، فيريد رضاىم دكف 



 اهلل عز كجل.
، قاؿ: حدثنا ككيع، عن ىشاـ الدستوائي ، عن قتادة، عن ( ػ حدثنا ىىنَّاد بن السًَّرم136)

 الحسن.
عن قيس بن عىبَّاد ، قاؿ: كاف أصحاب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم يكرىوف رفع 

 األصوات عند الذكر .
( ػ حدثنا إبراىيم بن محمد، ]عن[ أبي خالد األحمر، عن إبراىيم الهجرم، عن أبي 137)

 األحوص.
 ]بن مسعود[، قاؿ: إياكم كشرؾ السرائر، أف يحسن ]الرجل[ صبلتو حيث يراه عن عبد اهلل

 الناس كيسيئها إذا خلى.
 ( ػ حدثنا إبراىيم بن محمد، عن مصعب ]بن سبلـ[، عن سعد ]بن طريف[.138)

 عن أبي جعفر ]الباقر[ قاؿ: الشهرة ]تضعف[ اليقين .
 محاربي، عن أبي عاصم األحوؿ.( ػ حدثنا جعفر بن محمد بن عبدالسبلـ، عن ال139)

عن أبي العالية ، قاؿ: كنا نتحدث منذ خمسين سنة: أف األعماؿ تعرض على اهلل تبارؾ كتعالى، 
فماكاف هلل قاؿ: "ىذا لي كأنا أجزم بو. كماكاف لغير اهلل قاؿ: اطلبوا ثواب ىذا ممن عملتموه 

 لو ".
فر الرازم ، عن الربيع بن أنس ( ػ حدثنا محمد بن إسماعيل، قاؿ: حدثنا أبو جع140)

 ]البكرم[،

(33/16) 

 

عيٍوا الرَّسيٍوؿى كىالىتػيٍبًطليٍوا أىٍعمىالىكيٍم? ]محمد:  عيوا اهلل كىأىًطيػٍ [ 33عن أبي العالية في قولو تعالى: ?أىًطيػٍ
، قاؿ: كاف أصحاب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم يركف أنو اليضر مع اإلخبلص ذنب،  

عيٍوا الرَّسيٍوؿى كما الينف عيوا اهلل كىأىًطيػٍ ع مع الشرؾ عمل صالح، حتى نزلت ىذه اآلية: ?أىًطيػٍ
 [، فخافوا بعد الكبائر أف تحبط أعمالهم.33كىالىتػيٍبًطليٍوا أىٍعمىالىكيٍم? ]محمد: 

 ( ػ حدثنا جعفر بن محمد ]بن عبد السبلـ[، عن المحاربي،141)
لربيع بن خثيم فقلنا لها : أخبرينا عن الربيع ؟ فقالت: كاف عن سفياف، قاؿ: دخلنا على سىرًيَّة ا

 عمل الربيع كلو سران، حتى أف الرجل ليدخل عليو كىو يقرأ في المصحف فيستره بالثوب.
( ػ حدثنا ىشاـ ]بن عمار السلمي[ ، قاؿ: حدثنا أبو سلمة ]سيار بن حاتم[، عن أبي 142)

 األشهب ]جعفر بن حىيَّاف العيطىاردم[.



الحسن ]البصرم[ قاؿ: كانوا اليذكركف اهلل إال قليبل. قاؿ: إنما قىلَّ ألنو لم يكن هلل جل  عن
 كتعالى.

( ػ حدثنا محمد بن راشد، قاؿ: حدثنا إبراىيم بن ىىرىاسة ، قاؿ: حدثنا أبو عبيدة النَّاًجي 143)
، 

ئي، يامخادع، عن الحسن، قاؿ: يدعى المرائي يـو القيامة بثبلثة أسامي، يقاؿ لو: يامرا
 يامشرؾ، الحق عملك خذ ثوابو ممن عملتو لو.

 ( ػ حدثنا محمد بن راشد، قاؿ: حدثنا إبراىيم بن ىراسة، قاؿ: حدثنا أبو عبيدة الناجي،144)

(33/17) 

 

عن الحسن، قاؿ: أدركت خمسة عشر ألفان من أصحاب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم 
لصوؼ، كنعالهم المخصوؼ، كخيطيم إبلهم الليف، أسأؿ أكلهم منهم خمسين بدريان، ثيابهم ا

كأكسطهم كآخرىم عن الحديث اليسقط بين الرجاؿ حرؼ ، ثم أعرضو على كتاب اهلل عز 
كجل فأجده كما قالوا، كاهلل لو أدركوا فقهاءكم لقالوا مجانين، كلو أدركوا غير أىل الفقو، 

اخرج أحد منهم من الدنيا إال كىو يخاؼ النفاؽ لقالوا: مايؤمن ىؤالء القـو بيـو الحساب. م
 على نفسو.

( ػ حدثنا جعفر بن محمد ]بن عبد السبلـ[، عن المحاربي، عن سفياف، عن يونس ]بن 145)
 أبي إسحاؽ السبيعي[.

عن الحسن ]البصرم[ قاؿ: أدركتهم ، كمامنهم من أحد يستطيع أف يستر شيئان من عملو إال 
.ستره، إف كاف الفقيو لي  جلس مع القـو فما ييٍدرل بو حتى يقـو

 ( ػ حدثناعبد اهلل ]بن حكم[، عن سيار، عن جعفر، عن ثابت ،146)
عن عقبة بن عبدالغافر ]العوذم[ ، قاؿ: إذا عمل العبد في السر عمبل حسنان ثم عمل في 

 العبلنية قاؿ اهلل عز كجل: ىذا عبدم حقان حقا.
 لسبلـ، عن سعيد بن صالح ،( ػ حدثنا جعفر بن محمد بن عبدا147)

عن داكد بن سليماف ]الحىمَّار[ ، قاؿ: في جهنم كادو تػىعىوَّذ منو جهنم كل يـو أربعمائة مرة، 
 اليدخلو إال المراؤكف المخادعوف المسمعوف

 ( ػ حدثنا عبد اهلل بن حكم، عن سيار.148)

(33/18) 

 



كة تصعد كل عشية باألعماؿ بعد قاؿ: حدثنا أبو عمراف ]الجوني[ ، قاؿ: بلغنا أف المبلئ
العصر فتقف بها في سماء الدنيا فتنادم المبلئكة ألق تلك الصحيفة، كينادم الملك ألق تلك 
الصحيفة. فتقوؿ المبلئكة: ربنا قالوا خيران كحفظناه عليهم. فيقوؿ: "إنهم لم يريدكا بو كجهي، 

 ال أقبل إال ما أريد بو كجهي ".

(33/19) 

 

 صبلة على النبي كآلو )ص(( باب في ال5)
( ػ حدثنا أحمد بن عيسى، عن حسين بن علواف، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن 149)

 آبائو،
عن علي، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: "من صلى عىلىيَّ صبلة صلى اهلل عليو 

ملكاه الموكبلف بو  بها عشر صلوات، كمحا عنو عشر سيئات، كأثبت لو عشر درجات، كاستبق
 أيهما يبلغ ركحي منو السبلـ" .

( ػ حدثنا عثماف بن أبي شيبة، عن ككيع، عن شعبة، عن عاصم بن عبيداهلل ]بن عاصم 150)
 بن عمر[، عن عبد اهلل بن عامر،

عن أبيو ]عامر بن ربيعة العنزم[ ، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: "من صلى 
 لمبلئكة تصلي عليو ماداـ يصلي علي. فىلييًقٌل العبد من ذلك أك يكثر" .علي لم تزؿ ا

 ( ػ حدثنا محمد بن جميل، عن محمد بن فضيل، عن أباف، عن أنس،151)
عن أبي طلحة ]زيد بن سهيل األنصارم[، قاؿ: دخلت على رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو 

فقلت: يا رسوؿ اهلل مارأيت أحسن منك كسلم، كىو أطيب ماكاف نفسان، كأحسن ماكاف بشران، 
. فقاؿ صلى اهلل عليو كآلو كسلم: "كمايمنعني كقد خرج من  كجهان كالأحسن بشران منك اليـو

عندم جبريل صلى اهلل عليو فأخبرني أف من صلى عىليَّ صبلة كتب اهلل لو عشر حسنات، كرفع 
 لو عشر درجات، كىرىدَّ عليو مثل الذم قاؿ" .

ا ىىنَّاد، قاؿ: حدثنا قبيصة، عن سفياف، عن عبد اهلل بن محمد بن عقيل، عن ( ػ حدثن152)
 الطفيل بن أيبىٌي ]بن[ كعب،

(34/1) 

 



عن أيبىيّْ بن كعب، قاؿ: كاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم إذا ذىب ثلث الليل قاـ 
عها الرَّادفة جاء الموت بما فيو فقاؿ: "يا أيها الناس اذكركا اهلل، اذكركا اهلل، جاءت الرَّاجفة تتب

جاء الموت بمافيو" . قاؿ أيبىٌي قلت: يا رسوؿ اهلل إني أكثر الصبلة عليك فكم أجعل لك من 
صبلتي ؟ قاؿ: "ماشئت" . قلت: الربع. قاؿ: "ماشئت، فإذا زدت فهو خير لك" . قلت: 

ا. قاؿ: "إذان النصف. قاؿ: ما شئت، فإذا زدت فهو خير لك. قلت: أجعل لك صبلتي كله
 ييكفى ىىمُّك كيغفر لك ذنبك" .

قيل ألبي جعفر محمد بن علي: كيف يجعل لو صبلتو ؟ قاؿ: إذا افتتح الدعاء، بدأ فصلى 
 على النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم.

( ػ حدثنا سفياف بن ككيع، قاؿ: حدثنا خالد بن مخلد ]القطواني[، عن موسى بن 153)
ثنا عبد اهلل بن كىٍيساف، قاؿ: حدثنا عبد اهلل بن شداد بن ألهاد، عن يعقوب الزمعي ، قاؿ: حد

 أبيو ،
عن ابن مسعود، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: "إف أكلى الناس بي يـو 

 القيامة، أكثرىم علي صبلة" .
ن ( ػ حدثنا أحمد بن عيسى، عن حسين بن علواف، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، ع154)

 آبائو،
عن علي، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: "أكثركا من الصبلة كالصدقة يـو 

الجمعة، كالصبلة علي، فإنو يـو تضاعف فيو األعماؿ، كسلوا اهلل لي الدرجة الوسيلة من الجنة، 
إال نبي، قيل: يا رسوؿ اهلل كما الدرجة من الجنة ؟ قاؿ: ىي أعلى درجة في الجنة، الينالها 

 كأرجو أف أكوف أنا ىو" .

(34/2) 

 

( ػ حدثنا أحمد بن يحيى، قاؿ: حدثنا ليث بن خالد البلخي ، قاؿ: حدثنا العبل بن 155)
 الحسين البصرم ، عن سعيد بن أبي عركبة، عن قتادة ]بن دعامة[،

ة عن أنس بن مالك، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: "من صلى علي صبل
تعظيمان لحقي جعل اهلل من تلك الكلمة ملكان لو جناح في المشرؽ كجناح في المغرب كرجبله 
في تخـو األرض كعنقو ملتوية تحت العرش يقوؿ اهلل تبارؾ كتعالى: صل على عبدم كما صلى 

 على نبيي. فهو يصلي عليو إلى يـو القيامة " .
عن سليماف بن ببلؿ ]القرشي[، عن ( ػ حدثنا سفياف بن ككيع، عن خالد بن مخلد، 156)



 عمارة بن غىزًيَّة، سمعت عبد اهلل بن علي بن الحسين يحدث عن أبيو،
عن جده، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: "البخيل من ذكرت عنده فلم يصل 

 علي" .
بن ( ػ حدثنا أحمد بن عيسى بن زيد، عن حسين بن علواف، عن أبي خالد، عن زيد 157)

 علي، عن آبائو،

(34/3) 

 

عن علي، قاؿ: لما كاف يـو جمعة، صعد النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم المنبر فسلم على 
الناس، ثم قاؿ: آمين ثبلث مرات، ثم نزؿ من المنبر إلى جـر النخلة فضمو إليو، ثم صعد 

اؿ: يامحمد من أدرؾ المنبر، فقاؿ: "أيها الناس إف جبريل عليو السبلـ أتاني فاستقبلني ثم ق
أبويو أك أحدىما فمات فدخل النار فأبعده اهلل، قل: آمين. فقلت: آمين، كمن أدرؾ شهر 

رمضاف فلم يغفر لو فمات فدخل النار فأبعده اهلل، قل: آمين. فقلت: آمين، كمن ذيًكٍرتى عنده 
لنخلة حيث فلم يصل عليك فمات فدخل النار فأبعده اهلل، قل: آمين. فقلت: آمين. كأما ا

احتضنتها، فإنها حنت حنين الناقة إلى كلدىا لفراقي إياىا، فلما احتضنتها دعوت اهلل فسكن 
 ذلك منها، كلوال ذلك لحنت إلى يـو القيامة" .

( ػ حدثنا سفياف بن ككيع، عن جرير، عن يزيد بن أبي زياد، عن عبد الرحمن بن أبي 158)
 ليلى،

ه اآلية: ?ًإفَّ اهلل كىمىبلىًئكىتىوي ييصىلٍُّوفى عىلىى النًَّبيّْ يىا أىيػُّهىا عن كعب بن عجرة، قاؿ: لمانزلت ىذ
[ سألنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو 56الًَّذٍينى آمىنيوا صىلُّوا عىلىٍيًو كىسىلّْميٍوا تىٍسًلٍيمان? ]األحزاب: 

قاؿ: "قولوا:  كسلم عن الصبلة، قاؿ: قلنا: قد عرفنا السبلـ عليك فكيف الصبلة عليك ؟
اللهم صل على محمد كعلى آؿ محمد كما صليت على إبراىيم كعلى آؿ إبراىيم إنك حميد 

مجيد، كبارؾ على محمد كعلى آؿ محمد كما باركت على إبراىيم كعلى آؿ إبرىيم إنك حميد 
 مجيد " .

(34/4) 

 

يحيى بن ( ػ حدثنا إسحاؽ بن إبراىيم البقاؿ ، كحرب بن الحسن ]الطحاف[، عن 159)
مساكر، قاؿ إسحاؽ بن إبراىيم: عدىن في يدم يحيى بن مساكر، قاؿ يحيى: عدىن في يدم 



أبو خالد، قاؿ أبو خالد: عدىن في يدم زيد بن علي، كقاؿ زيد بن علي: عدىن في يدم أبي 
علي بن الحسين، كقاؿ علي بن الحسين: عدىن في يدم أبي الحسين، كقاؿ الحسين: عدىن 

 لي بن أبي طالب،في يدم أبي ع
كقاؿ علي: عدىن في يدم رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم، كقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل 

عليو كآؿ كسلم: "عدىن في يدم جبريل صلى اهلل عليو، كقاؿ جبريل عليو السبلـ ىكذا نزلت 
 بهن من عند رب العزة: اللهم صل على محمد كعلى آؿ محمد كما صليت على إبراىيم كعلى

آؿ إبراىيم إنك حميد مجيد، كبارؾ على محمد كعلى آؿ محمد كما باركت على إبراىيم 
كعلى آؿ إبراىيم إنك حميد مجيد، كترحم على محمد كعلى آؿ محمد كما ترحمت على 

إبراىيم كعلى آؿ إبراىيم إنك حميد مجيد، كتحنن على محمد كعلى آؿ محمد كما تحننت 
نك حميد مجيد، كسلم على محمد كعلى آؿ محمد كما على إبراىيم كعلى آؿ إبراىيم إ

 سلمت على إبراىيم كعلى آؿ إبراىيم إنك حميد مجيد " .
( ػ حدثنا محمد بن إسماعيل، قاؿ: حدثنا قاسم بن الضحاؾ، عن كىب بن كىب، عن 160)

 عنبسة،
ل يـو مائة عن أبي أمامة المكي ، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: "من قرأ في ك

 مرة: قل ىو اهلل أحد كصلى علي مائة مرة، غفر اهلل لو البتة" .
( ػ حدثنا عثماف بن أبي شيبة، عن جرير ]بن عبدالحميد[، عن مغيرة ]بن مقسم[، عن 161)

 أبي معشر ]زياد بن كليب[،

(34/5) 

 

فى عىلىى النًَّبيّْ يىا أىيػُّهىا الًَّذٍينى آمىنيوا عن إبراىيم ]النخعي[ في ىذه اآلية: ?ًإفَّ اهلل كىمىبلىًئكىتىوي ييصىلُّوٍ 
[ قالوا: يا رسوؿ اهلل ىذا السبلـ عليك قد عرفناه، 56صىلُّوا عىلىٍيًو كىسىلّْميٍوا تىٍسًلٍيمان? ]األحزاب: 

فكيف الصبلة عليك ؟ قاؿ: "قولوا: اللهم صل على محمد عبدؾ كرسولك كأىل بيتو كما 
إبراىيم إنك حميد مجيد، كبارؾ على محمد كعلى آؿ محمد   صليت على إبراىيم كعلى آؿ

 كما باركت على إبراىيم كعلى آؿ إبراىيم إنك حميد مجيد " .
 ( ػ حدثنا أبو الطاىر أحمد بن عيسى، عن أبي ضمرة، عن جعفر،162)

عن أبيو، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: "من نسي الصبلة عىليَّ خطي بو طريق 
 الجنة" .

( ػ حدثنا حسين بن نصر، عن خالد بن عيسى ، قاؿ: أخبرني علي بن منصور ، عن 163)



 جعفر،
عن أبيو، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: "من ذكرت عنده فلم يصل عىلٌي 

 خطي بو طريق الجنة" .
 ( ػ حدثنا سفياف بن ككيع، عن حفص، عن جعفر،164)

رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: "من نسي الصبلة عىلٌي خطي طريق عن أبيو، قاؿ: قاؿ 
 الجنة" .

 ( ػ حدثنا أبو كريب، عن حفص بن غياث، قاؿ: حدثنا جعفر،165)
 ، عن أبيو، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: "من ذيًكٍرتي عنده فنسي الصبلة عىليَّ

 خطي بو طريق الجنة" .
إبراىيم بن محمد بن ميموف، عن عبدالرحيم بن سليماف الرازم ، كزيد بن  ( ػ حدثنا166)

 حسن األنماطي، عن عبد الكريم ]بن عبدالرحمن البجلي[، عن أبي إسحاؽ، عن الحارث،
 عن علي، قاؿ: "الدعاء محجوب عن السماء، حتى يصلى على محمد كآؿ محمد" .

(34/6) 

 

عن الحسن بن محمد ]بن فرقد[، عن الحكم بن  ( ػ حدثنا أحمد بن أبي عبدالرحمن،167)
 ظهير، عن السدم،

ًو عن ابن عباس، في قولو: ?ًإفَّ اهلل كىمىبلىًئكىتىوي ييصىلٍُّوفى عىلىى النًَّبيّْ يىا أىيػُّهىا الًَّذٍينى آمىنيوا صىلُّوا عىلىيٍ 
بركة. كصبلة المبلئكة: [.. اآلية، فصبلة اهلل: الرحمة كال56كىسىلّْميٍوا تىٍسًلٍيمان? ]األحزاب: 

 االستغفار.
كقاؿ ابن عباس: قاؿ المؤمنوف للنبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم: كيف نصلي عليك ؟ قاؿ 

قولوا: "اللهم صل على محمد كعلى آؿ محمد كبارؾ على محمد كعلى آؿ محمد كما صليت 
 كباركت على إبراىيم كعلى آؿ إبراىيم إنك حميد مجيد" .

وؿ: النكتفي بالصبلة عليهم، حتى نسلم عليهم تسليمان، كما قاؿ اهلل جل ككاف ابن عباس يق
 كتعالى.

( ػ حدثنا حسين بن نصر، عن خالد بن عيسى، عن حصين بن المخارؽ، عن جعفر بن 168)
 محمد،

 عن أبيو قاؿ: من صلى على محمد كآؿ محمد مائة مرة، قضى اهلل لو مائة حاجة.
 قاؿ: أخبرنا رزين بن الزبير ،( ػ حدثنا عباد بن يعقوب، 169)



عن جعفر بن محمد، قاؿ: إذا كاف عشية الخميس ليلة الجمعة نزلت مبلئكة عدد الذر معهم 
صحف من ًفضَّة كأقبلـ من ذىب، فبليكتبوف إال الصبلة على محمد كعلى آؿ محمد، حتى 

 تغيب الشمس، من يـو الجمعة.
 ن عائذ بن حبيب عن طفيل،( ػ حدثناإبراىيم بن محمد ]بن ميموف[ ، ع170)

عن جعفر بن محمد، قاؿ: إف الدعاء ليرفرؼ مابين السماء كاألرض، مايؤذف لو حتى يصلى 
 على محمد كآؿ محمد.

 ( ػ حدثناحسين بن نصر، عن خالد بن عيسى، عن حصين، عن جعفر،171)

(34/7) 

 

لم، رفرؼ الدعاء على عن أبيو، قاؿ: إذا دعا الرجل كلم يذكر النبي صلى اهلل عليو كآلو كس
 رأسو، فإذا ذكر النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم ريًفعى الدعاء.

 ( ػ قاؿ أبو جعفر:172)
كاف أحمد بن عيسى بن زيد إذا صلى على النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم يقوؿ: صلى اهلل 

المرسلوف، على محمد كعلى آؿ محمد، منا بالذم صلى عليو ىو كمبلئكتو المقربوف، كأنبياؤه 
 كعباده الصالحوف.

(34/8) 

 

 ( باب آداب الذكر كالدعاء6)
( ػ حدثنا أحمد بن يحيى، عن عبيداهلل بن موسى ]بن باذاـ[، عن األكزاعي، عن قػيرَّة بن 173)

 عبدالرحمن ، عن الزىرم، عن أبي سلمة،
تتح بذكر اهلل فهو عن أبي ىريرة، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: "كل كبلـ اليف

 أبتر" أك قاؿ: أقطع .
( ػ حدثنا جعفر بن محمد بن عبدالسبلـ، قاؿ: حدثنا حفص ]بن غياث[، عن األعمش، 174)

 عن أبي صالح ،
عن أبي ىريرة، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: " يقوؿ اهلل تبارؾ كتعالى: أنا 

 عند ظن عبدم بي كأنا معو إذا ذكرني " .
( ػ حدثناجعفر بن محمد ]بن عبدالسبلـ[، عن حفص ]بن غياث[، عن األعمش، عن 175)



 أبي سفياف ]طلحة بن نافع[،
عن جابر ]بن عبد اهلل[ قاؿ: سمعت النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم يقوؿ من قبل أف يموت 

 بثبلثة أياـ: "من استطاع منكم أف اليموت إال كىو يحسن الظن باهلل فليفعل" .
 ( ػ حدثنا حسين بن نصر، عن خالد بن عيسى، عن حسين، عن جعفر، عن أبيو،176)

عن علي عليو السبلـ، أف النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم قاؿ: "إذا دعوتم اهلل فبل ترفعوا 
 آباطكم، كإذا تىجىشٍَّأتم فبل ترفعوا أجشاءكم إلى السماء " .

 اؿ: حدثنا األعمش،( ػ حدثنا علي بن منذر، عن ابن فضيل، ق177)
عن أبي صالح، قاؿ: كاف سعد يدعو كيشير بأصبعيو، فقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو 

 كسلم: "ياسعد إحدل إحدل" .
 ( ػ حدثنا علي بن منذر، عن ابن فضيل، عن أباف، عن أبي الصديق الناجي،178)

ل عبد مؤمن عند اهلل كل عن أبي سعيد الخدرم، عن النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم قاؿ: "لك
 يـو دعوة مستجابة" .

(35/1) 

 

 ( ػ حدثناحسين بن نصر، عن خالد بن عيسى، عن حصين، عن جعفر،179)
عن أبيو، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: "إذا سألتم اهلل فاسألوه بباطن الكفين، 

 كإذا استعذتموه فاستعيذكه بظاىرىما" .
نَّاد بن السًَّرم، قاؿ: حدثنا ككيع، عن ىشاـ الدستوائي ، عن قتادة، عن ( ػ حدثنا ىى 180)

 الحسن.
عن قيس بن عىبَّاد ، قاؿ: كاف أصحاب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم يكرىوف رفع 

 األصوات عند الذكر .
 ( ػ حدثنا علي بن منذر، عن ابن فضيل، عن إسماعيل بن مسلم،181)

ن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم أنو قاؿ: "اليزاؿ العبد بخير مالم عن الحسن أنو بلغو ع
يستعجل" . قيل: يا رسوؿ اهلل ككيف يستعجل ؟ قاؿ: "يقوؿ: قد دعوت اهلل فما آف هلل أف 

 يستجيب لي" .
 ( ػ حدثنا علي بن منذر، عن ابن فضيل، عن أباف،182)

آلو كسلم: "ليس من مؤمن دعا للمؤمنين عن الحسن، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو ك 
 كالمؤمنات إال رد اهلل عليو من كل مؤمن مضى من أكؿ الدىر، كمن ىو كائن إلى يـو القيامة" .



( ػ حدثنا عبد اهلل بن حكم، قاؿ: حدثنا سيار، قاؿ: حدثنا صالح المرم، قاؿ: حدثنا 183)
 أبو عمراف الجوني،

ل إلى موسى عليو السبلـ: " إذا ذكرت شيئان فاذكرني عن أبي الجلد قاؿ: أكحى اهلل عز كج
كأنت تنتفض أعضاؤؾ من مخافتي، ككن عند ذكرم خاشعان مطيعان، كإذا دعوتني فاجعل لسانك 

من كراء قلبك، كإذا قمت بين يىدىمَّ فقم مقاـ العبد الحقير الذليل، كذىمّْم نفسك فهي أكلى 
 ف صادؽ " .بالذـ، كناجني حين تناج بقلب كىًجلو كلسا

(35/2) 

 

( ػ حدثنا محمد بن أبي البهلوؿ ، عن إسماعيل ]الحمصي[، عن محمد ]بن يزيد[ 184)
 البزاز ، عن أبيو،

عن جعفر بن محمد، قاؿ: إف اهلل جل كتعالى حين دعا موسى من الشجرة المباركة، قاؿ لو: " 
عان، كعند تبلكة رحمتي ياموسى بن عمراف إف أنت عبدم كأنا إلهك الدياف كن عند ذكرم خاش

طامعان، كأسمعني التوراة كما فيها بصوت خاشع حزين، كاطمئن عند ذكرم، كاذكر لي من 
يطمئن إلى ذكرم، كإذا دعوتني فادعني خائفان كىًجبلن مشفقان لجبللي، كاقنت بين يدم كقنوت 

 العبد بين يدم سيده " .
ن المفضل ]الحىفىًرم[، عن إسرائيل، ( ػ حدثناإبراىيم بن محمد بن ميموف، عن أحمد ب185)

 عن ]أبي[ إسحاؽ ،
عن عمرك بن شرحبيل ]أبو ميسرة الهمداني[، قاؿ: " إني ال أحب أف أذكر اهلل عز كجل إال 

 في مكاف طيب. أك قاؿ: طاىر " .

(35/3) 

 

 ( باب أذكار كأدعية اليـو كالليلة7)
 عند اإلستيقاظ من النـو

عن ابن فضيل، قاؿ: حدثنا أباف بن أبي عياش، عن سالم بن  ( ػ حدثنا علي بن منذر،186)
 عبد اهلل،

عن أبيو، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: "إف أحب مايتكلم بو العبد حين 
يستيقظ من منامو أف يقوؿ: سبحاف اهلل الذم يحيي كيميت كىو على كل شيء قدير. قاؿ: 



 نعمتي " .فيقوؿ اهلل سبحانو: صدؽ عبدم شكر 
( ػ حدثنا سفياف بن ككيع، عن ]عبد اهلل[ بن نمير، عن األعمش، عن أبي سفياف ]طلحة 187)

 بن نافع[،
عن جابر، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: " مامن مسلم كالمسلمة ذكر كال 

لَّت عقدة، فإف قاـ أنثى يناـ بالليل إال كعلى رأسو خىٍوصه معقود، فإذا استيقظ فذكر اهلل اٍنحى 
كتوضأ كصلى اٍنحىلَّت عيقىديه جميعان، فيصبح نشيطان كقد أصاب خيران، كإف قاـ اليذكر اهلل عز 

 كجل حين يصبح أصبح كعليو عيقىديه ثقيبلن " .

(36/1) 

 

 الذكر عند الصباح كالمساء
ن إبراىيم بن ( ػ حدثنا سفياف بن ككيع، عن جرير، عن الحسن بن عبيداهلل ]النخعي[ ، ع188)

 سويد ]النخعي[، عن عبدالرحمن بن يزيد،
أظنو عن عبد اهلل بن مسعود، قاؿ: كاف النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم إذا أمسى قاؿ: "أمسينا 

كأمسى الملك هلل الحمدهلل الإلو إالاهلل كحده الشريك لو" . ]قاؿ[ أراه قد قاؿ فيهن: "لو 
ير، ربّْ أسألك خير مافي ىذه الليلة كخير مابعدىا، الملك كلو الحمد كىو على كل شيء قد

كأعوذ بك من شر ىذه الليلة كشر مابعدىا، كأعوذ بك من الكسل كشر الًكبر ، كأعوذ بك من 
 عذاب النار، كعذاب القبر" . كإذا أصبح قاؿ ذلك: "أصبحنا كأصبح الملك هلل" .

ي الجعفي، عن فضيل بن ( ػ حدثنا محمد بن إسماعيل، قاؿ: حدثنا حسين بن عل189)
 عياض، عن مطرح بن يزيد ]األسدم[، يرفعو إلى:

أبي أمامة قاؿ: سمعت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم يقوؿ: "من قاؿ حين يصبح أكؿ  
كبلـ يتكلم بو: اللهم لك الحمد الإلو إال أنت خلقتني كأنا عبدؾ، آمنت بك مخلصان لك 

ستطعت، أتوب إليك من سيء عملي، كأستغفرؾ ديني، أصبحت على عهدؾ ككعدؾ ما ا
 لذنوبي التي اليغفرىا إال أنت" .

قاؿ: سمعتو يقسم باهلل ماقالها عبد حين يصبح فيدركو أجلو في يومو ذلك إال دخل الجنة، أك 
 قالها حين يمسي فيدركو أجلو في ليلتو إال دخل الجنة .

ن علي الجعفي، عن فضيل بن ( ػ حدثنا محمد بن إسماعيل، قاؿ: حدثنا حسين ب190)
عياض، عن ميطًَّرح بن يزيد، عن محمد بن يزيد ، عن عيسى بن سعيد ]أبو عمار[، عن علي 

 ]بن زيد[، عن القاسم ]بن عبدالرحمن أبو عبدالرحمن الشامي[،
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عن أبي أمامة، قاؿ: سمعت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم يقوؿ: "كالذم بعثني بالحق 
يان ماعلى ظهر األرض رجل مسلم يصبح حين يصبح فيكوف مضرعو أكؿ كبلـ يتكلم بو أف نب

يقوؿ: اللهم لك الحمد الإلو إال أنت، خلقتني كأنا عبدؾ، آمنت بك مخلصان لك ديني، 
أصبحت على عهدؾ ككعدؾ ما استطعت، أتوب إليك من سيء عملي، كأستغفرؾ لذنوبي التي 

 اليغفرىا إال أنت" .
معتو يقسم ثبلث مرات ػ مايستثني ػ ماقالها عبد فيدركو أجلو في يومو ذلك إال دخل قاؿ: س

 الجنة، أك قالها حين تغيب الشمس مثل ذلك فيدركو أجلو في تلك الليلة إال دخل الجنة .
( ػ حدثنا أحمد بن يحيى، قاؿ: حدثنا أبو كريب، قاؿ: حدثنا زيد بن حباب، قاؿ: 191)

 ؿ: أخبرنا رجل سمع أباف بن عثماف يذكرأخبرنا أبو مودكد، قا
عن أبيو، أنو سمع رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم قاؿ: "من قاؿ إذا أصبح كأمسى: بسم 

اهلل الذم اليضر مع اسمو شيء في األرض كالفي السماء كىو السميع العليم. ثبلث مرات، لم 
يو، فقاؿ: ماتنظركف ؟ إني ماكذبت يصبو فالج" فأصاب أباف فالج فدخلوا عليو فنظر بعضهم إل

على أبي، كالكذب أبي على رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم، كلكن أمسيت كأنا مغضب 
 فلم أقلو فأصابني ىذا .

( ػ حدثناإبراىيم بن مكتـو البصرم، قاؿ: حدثنا عبدالصمد بن عبدالوارث، قاؿ: حدثنا 192)
 سعيد بن سهل، عن أبي صالح، عن أبيو ،

أبي ىريرة، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم : " ك أف أحدكم إذا أمسى قاؿ:  عن
 أعوذ بكلمات اهلل التامات من شر ماخلق، ثم لسعتو عقرب لم تضره" .
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 ( ػ حدثنا سفياف بن ككيع، عن أبيو، عن حميد بن عبد اهلل بن الحارث ، قاؿ:193)
ؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: "مامن صباح إال ينادم منادو قاؿ عبد اهلل بن مسعود: قا

من السماء: اللهم أعط كل منفقو خلفان، ككل ممسكو تلفان، ياباغي الخير ىلم، كياباغي الشر 
 أقصر " .

( ػ حدثنا سفياف بن ككيع، عن موسى بن عبيدة، عن محمد بن ثابت، عن أبي حيكىٍيم 194)
 مولى الزُّبػىٍير ،



ن الزبير ]بن العوَّاـ[، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: " مامن صباح يصبح ع
 العباد إال كملك ينادم: سبحاف الملك القدكس " .

 ( ػ حدثنا عبد اهلل بن حكم، عن سيار، قاؿ: حدثنا عبيداهلل ]بن شميط بن عجبلف[،195)
ى اهلل عليو كاف يقوؿ إذا أصبح: " اللهم قاؿ: سمعت أبي يقوؿ: إف إبراىيم خليل الرحمن صل

إف ىذا خلق جديد أفتحو لي بطاعتك، كاختمو لي بمغفرتك كرضوانك، كارزقني فيو حسنة 
 تقبلها مني، كزىكّْها كضاعفها، كما عملت فيو من سيئة فاغفرىا إنك غفور كدكد " .

 كمن دعا بهذا الدعاء إذا أصبح فقد أدل شكر يومو، ككذلك إذا أمسى.
( ػ حدثنا أحمد بن يحيى، قاؿ: حدثنا قيصر بن زياد البجلي ، عن أبي مريم، عن عبد 196)

 اهلل بن عطاء المكي، عن أبي جعفر محمد بن علي، عن علي بن الحسين، قاؿ:

(37/3) 

 

قاؿ علي بن أبي طالب للحسين بن علي: يابني إنو البد أف تمضي مقادير اهلل عز كجل 
ضاءه كقدره فيك كفيَّ على ما أحب، فعاىدني أال تلفظ بكلمة مما ألقي كأحكامو كسينفذ اهلل ق

إليك كأسره إليك حتى أموت، كالبعد ما أموت باثني عشر شهران ، يابني أخبرؾ بخبر أصلو من 
اهلل عز كجل، تقولو غيدكة كعىًشيَّة فتشغل ألف ألف ملك ييعطى كل ملك قوة ألف ألف كاتب 

االستغفار لك ألف ألف ملك يعطى كل ملك قوة ألف ألف ملك في في سرعة الكتابة، كيوكل ب
سرعة الكبلـ، كيبنى لك بيت في دار السبلـ بيت تكوف فيو جار جدؾ، كيبنى لك في 

الفردكس ألف ألف بيت كمائة ألف قصر تكوف فيو من جيراف أىلك، كيبنى لك في جنات 
السبيل عليو للفزع كالللخوؼ عدف ألف مدينة، كيجيء معك من قبرؾ كتاب ناطق: إف ىذا 

كاللمزاكلة الصراط كاللعذاب النار كالتموت إال كأنت شهيد، كتكوف حياتك ماحييت كأنت 
سعيد، كاليصيبك ببلء أبدان كالجنوف ، كالتدعو إلى اهلل بدعوة فتحب أف التمسي من يومك 

 حاجة إال قضاىا حتى تأتيك، كائنة ماكانت بالغة مابلغت في أم نحو كاف، كالتطلب إلى اهلل
لك، كيكتب لك في كل يـو ألف حسنة، كيمحى عنك ألف سيئة، كترفع لك ألف درجة، 

كيوكل باالستغفار لك العرش كالكرسي حتى تقف بين يدم اهلل تعالى، كالتطلب إلى اهلل جل 
ثناؤه حاجة لك أك لغيرؾ في أمر دنياؾ أك آخرتك إال قضاىا لك أك سبب لك قضاىا، 

ا أذكر لك. قاؿ الحسين: فعاىدني يا أبتي على ما أحببت، قاؿ: أعاىدؾ على أف فعاىدني كم
تكتم عىليَّ فإذا كاف محل يمينك أك تعلمو أحدان سوانا أىل البيت كأكلياءنا كشيعتنا، فإنك إف 

 تفعل طلب الناس حوائجهم إلى اهلل في كل
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يت بما علمني مما أعلمك فتحشركف يـو نحو فقضاىا لهم، كإني أحب أف يتم اهلل لكم أىل الب
 القيامة الخوؼ عليكم كالأنتم تحزنوف.

فإذا أردت ذلك فقل: "بسم اهلل الرحمن الرحيم، سبحاف اهلل كالحمدهلل كالإلو إال اهلل كاهلل أكبر 
كالحوؿ كالقوة إال باهلل العلي العظيم، سبحاف اهلل آناء الليل كأطراؼ النهار، سبحاف اهلل بالغدك 

كاآلصاؿ، سبحاف اهلل حين تمسوف كحين تصبحوف، كلو الحمد في السموات كاألرض كعشيان 
كحين تظهركف، يخرج الحي من الميت كيخرج الميت من الحي، كيحيي األرض بعد موتها 
ككذلك تخرجوف، سبحاف ربك رب العزة عما يصفوف كسبلـ على المرسلين كالحمدهلل رب 

ملكوت، سبحاف ذم العزة كالعظمة كالجبركت، سبحاف الحي العالمين، سبحاف ذم الملك كال
الذم اليموت، سبحاف الملك الذم اليموت، سبحاف الملك الحي القدكس، سبحاف القديم 

الدائم، سبحاف الحي العليم، سبحاف العلي األعلى، سبحانو كتعالى، سبوح قدكس رب 
اف اهلل كتعالى، اللهم إني أصبحت المبلئكة كالركح، سبحاف اهلل سبوح قدكس ربنا األعلى، سبح

في نعمة منك كعافية دائمة فأتم علي نعمتك كعافيتك كارزقني أداء شكرؾ، اللهم بنورؾ 
اىتديت، كبفضلك استغنيت، كفي نعمتك أصبحت كأمسيت، اللهم إني أشهدؾ ككفى بك 

دؾ شهيدان كأشهد مبلئكتك كحملة عرشك كجميع خلقك بأنك أنت اهلل الإلو إال أنت كح
الشريك لك كأف محمدان عبدؾ كرسولك، اللهم اكتب لي ىذه الشهادة عندؾ حتى تلقنيها يـو 
القيامة كقد رضيت عني إنك على كل شيء قدير، اللهم لك الحمد حمدان يصعد أكلو كالينفد 
آخره، اللهم لك الحمد حمدان تضع لك السماء كنفها، كتسبح لك األرض كمن عليها، اللهم 

 لك
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الحمد حمدان سرمدان ال انقطاع لو كالنفاد، كلك الحمد عليَّ كفيَّ كمعي كقبلي كبعدم كأمامي 
كخلفي كإذا مت كفنيت كبقيت ياموالم، اللهم لك الحمد بجميع محامدؾ كلها على جميع 

خلقك كلهم، اللهم لك الحمد على كل عرؽ ساكن، كلك الحمد على كل أكلة كشربة، 
وضع كل شعرة، اللهم لك الحمد كلو، كلك الملك كلو، كبيدؾ الخير كجلسة كبطشة، كعلى م

كلو، كإليك يرجع األمر كلو، عبل نيتو كسره، كأنت منتهى الشأف كلو، اللهم لك الحمد على 
حلمك بعد علمك، كلك الحمد على عفوؾ بعد قدرتك، كلك الحمد باعث الحمد، كلك 



ك الحمد مبتدع الحمد، كلك الحمد كفيَّ الحمد كارث الحمد، كلك الحمد بديع الحمد، كل
العهد، صادؽ الوعد، عزيز الجد، قديم المجد، كلك الحمد رفيع الدرجات، مجيب الدعوات، 
منزؿ اآليات من فوؽ سبع سموات، مخرج من الظلمات إلى النور، كمبدؿ السيئات حسنات، 

ديد العقاب، ذك كجاعل الحسنات درجات، اللهم لك الحمد غافر الذنب، كقابل التوب ش
الطوؿ الإلو إال أنت إليك المصير، اللهم لك الحمد في الليل إذا يغشى، كلك الحمد في 

النهار إذا تجلى، كلك الحمد في اآلخرة كاألكلى، اللهم لك الحمد عدد كل نجم في السماء، 
كلك الحمد عدد كل قطرة في السماء، كلك الحمد عدد كل قطرة تنزؿ من السماء، كلك 

مد عدد كل مىلىك في السماء، كلك الحمد عدد كل قطرة في البحار، كلك الحمد عدد الح
الحصى كالنول كالثرل كالجن كاإلنس كالطير كالبهائم كالسباع كاألنعاـ، كلك الحمد عدد مافي 
جوؼ األرض، كلك الحمد عدد ماعلى كجو األرض، كلك الحمد عدد ما أحصى كتابك، كلك 

 علمك حمدان كثيران طيبان مباركان فيو ".الحمد عدد ما أحاط بو 
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ثم تقوؿ: " الإلو إالاهلل كحده الشريك لو لو الملك كلو الحمد يحيي كيميت، كيميت كيحيي 
كىو على كل شيء قدير. عشر مرات. ثم تقوؿ: أستغفر اهلل العظيم الذم الإلو إال ىو الحي 

 يارحمن يارحيم. عشر مرات، ثم تقوؿ: ياحناف القيـو كأتوب إليو. عشر مرات، ثم تقوؿ: يا اهلل
يامناف. عشر مرات، ثم تقوؿ: يا بديع السموات كاألرض، ياذا الجبلؿ كاإلكراـ. عشر مرات، 
. عشر مرات، ثم تقوؿ: ياحي الإلو إال أنت. عشر مرات، ثم تقوؿ : "  ثم تقوؿ: )ياحي ياقيـو

ين. عشر مرات ، ثم تصلي على النبي صلى بسم اهلل الرحمن الرحيم. عشر مرات، ثم تقوؿ: آم
 اهلل عليو كآلو كسلم عشر مرات، ثم تسأؿ حاجتك ".

( ػ حدثنا إبراىيم بن محمد بن ميموف، عن عبد اهلل بن خراش ]بن حوشب[، عن العواـ 197)
 بن حوشب،

عن إبراىيم ]النخعي[، قاؿ: من قاؿ حين يصبح: اللهم ما أصبح بنا من النعمة فمنك كحدؾ 
شريك لك، لك الحمد الشريك لك رب العالمين. ثبلث مرات كاف شكران لليلتو، كمن قاؿ ال

 ذلك حين يمسي كاف شكران ليومو.
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 عند النـو
( ػ حدثنا أحمد بن يحيى، قاؿ: حدثنا حساف الرياني، قاؿ: حدثنا زيد بن حباب، عن 198)

 ًمٍسعىر، عن ذكواف ]أبي صالح السَّمَّاف[،
لزبير، قاؿ: كاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم إذا أكل إلى مضجعو قاؿ: "اللهم عن ابن ا

 متعني بسمعي كبصرم كاجعلو الوارث مني، كأقرَّ عيني في حياتي" .
 ( ػ حدثنا علي بن منذر، عن ابن فضيل، عن األجلح، عن الحكم ،199)

لم: "أال أدلك على شيء تفعلو إف عن أسيد بن خضير، قاؿ: قاؿ النبي صلى اهلل عليو كآلو كس
أنت مت من ليلتك دخلت الجنة، كإف عشت عشت بخير، إذا أنت نمت فاجعل يدؾ اليمنى 
تحت خدؾ األيمن، ثم قل: اللهم أسلمت نفسي إليك، ككجهت كجهي إليك، كفوضت أمرم 

كتابك إليك، كألجأت ظهرم إليك، رىبة كرغبة إليك، الملجا كالمنجا منك إال إليك، آمنت ب
 الذم أنزلت، كرسولك الذم أرسلت" .

 ( ػ حدثنا علي بن منذر، عن ابن فضيل، قاؿ: حدثنا أباف بن أبي عياش،200)
عن الحسن قاؿ: بلغنا أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم قاؿ لعلي صلى اهلل عليهما: 

القوؿ ماقلت أنت "كيف تقوؿ إذا أكيت إلى فراشك ؟ " قاؿ: كماقولي يا رسوؿ اهلل إف ما 
كماعلمتنا، قاؿ: "إني أعلم أف لك قوال فما ىو ؟ " قاؿ: أنا أقوؿ: اللهم أنت البديع القائم 

الدائم غير الغافل، خلقت كل شيء الشريك لك، كعلمت كل شيء بغير تعليم اغفر لي فإنو 
 اليغفر الذنوب إال أنت. فقاؿ رسوؿ اهلل: "تعلموا مايقوؿ علي عند رقاده ".

( ػ حدثنا علي بن أحمد، قاؿ: حدثنا جعفر بن عوف، عن مسعر، عن حبيب بن أبي 201)
 ثابت ، عن عبد اهلل بن زياد ،
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عن أبي ىريرة قاؿ: من قاؿ حين يأكم إلى فراشو: الإلو إال اهلل كحده الشريك لو، لو الملك 
اهلل كالحمدهلل كالإلو إال  كلو الحمد كىو على كل شيء قدير، كالحوؿ كالقوة إال باهلل، سبحاف

 اهلل كاهلل أكبر، غفرت لو ذنوبو كإف كانت كزبد البحر أك أكثر من زبد البحر".
( ػ حدثنا محمد بن إسماعيل، عن حسين ]بن علي[ الجعفي، عن سفياف بن عيينة، عن 202)

 مسعر ]بن كداـ[، عن عفاؽ ،
ات: أشهد أف الإلو إال اهلل كحده عن أبي الدرداء، قاؿ: من قاؿ: حين يأخذ مضجعو ثبلث مر 

الشريك لو، لو الملك كلو الحمد يحيي كيميت كىو على كل شيء قدير، كالحوؿ كالقوة إال 



باهلل العلي العظيم، سبحاف اهلل كبحمده الحمدهلل كالإلو إالاهلل كاهلل أكبر. غفرت ذنوبو كإف  
 كانت طفاح األرض.
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 عند الفزع في الليل
ثنا علي بن منذر، عن الوليد بن مسلم الدمشقي، عن األكزاعي، قاؿ: حدثني ( ػ حد203)

 عمير بن ىاني العبسي، قاؿ: حدثني جنادة بن أبي أمية، قاؿ:
حدثني عبادة بن الصامت عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم قاؿ: "من تػىعىارَّ من الليل 

و الملك كلو الحمد كىو على كل شيء قدير، فقاؿ: أشهد أف الإلو إال اهلل كحده الشريك لو، ل
سبحاف اهلل كالحمدهلل كالإلو إال اهلل كاهلل أكبر، كالحوؿ كالقوة إال باهلل. ثم قاؿ: رب اغفر لي. 

 ثم دعا، استجيب لو، فإف عـز فتوضأ ثم صلى قبلت منو" .
ثنا ( ػ حدثنايوسف بن موسى ]القطاف[، قاؿ: حدثنا أبو خالد األحمر، قاؿ: حد204)

 ]محمد[ بن عجبلف، عن سعيد ]المىٍقبيرم[،
عن أبي ىريرة، قاؿ: قاؿ النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم: "إذا قاـ أحدكم عن فراشو ثم عاد 

إليو فلينفضو بصينفىة ردائو فإنو اليدرم ماخلفو عليو، ثم ليضطجع كليقل: باسمك اللهم 
إف رددتها الي فاحفظها بما حفظت كضعت جنبي كبك أرفعو، فإف أمسكت نفسي فاغفر لي، ك 

 بو عبادؾ الصالحين" .
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 عند أذاف المغرب
( ػ حدثنا سفياف بن ككيع، عن ابن فضيل، عن عبدالرحمن بن إسحاؽ، عن حفصة بنت 205)

 أبي كثير ]المخزكمية[ ، عن أبيها،
لم: "يا أـ سلمة عن أـ سلمة رضي اهلل عنها، قالت قاؿ لي رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كس

إذا كاف عند أذاف المغرب فقولي: اللهم ىذا إقباؿ ليلك كإدبار نهارؾ كأصوات دعاتك 
 كحضور صلواتك اغفر لي إنك أنت الغفار" .

( ػ حدثنا علي بن منذر، عن ابن فضيل، قاؿ: حدثنا عبدالرحمن بن إسحاؽ، عن حفصة 206)
 بنت أبي كثير، عن أبيها أبي كثير قاؿ:



أـ سلمة عند أذاف المغرب: "اللهم ىذا استقباؿ ليلك كإدبار نهارؾ كأصوات دعاتك علمتني 
 كحضور صلواتك أسألك أف تغفر لي" .
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 عند دخوؿ المسجد كالخركج منو
( ػ حدثنا علي بن منذر، عن ابن فضيل، قاؿ: حدثنا عبدالرحمن بن إسحاؽ، عن 207)

 النعماف بن سعد،
ل المسجد قاؿ: اللهم اغفر لي ذنوبي كافتح لي أبواب فضلك عن علي أنو كاف إذا دخ

 كرحمتك. كإذا خرج قاؿ: اللهم اغفر لي ذنوبي كافتح لي أبواب فضلك.
( ػ حدثنا محمد بن عبيد، قاؿ: حدثنا المطلب بن زياد، عن ليث، عن عبد اهلل بن 208)

 الحسن، عن فاطمة الصغرل،
يو كآلو كسلم أنو قاؿ في دخوؿ المسجد: "بسم اهلل عن فاطمة الكبرل، عن النبي صلى اهلل عل

اللهم صل على محمد كعلى آؿ محمد كاغفر لي ذنوبي كافتح لي أبواب رحمتك ". كإذا خرج 
 قاؿ: " بسم اهلل اللهم اغفر لي ذنوبي كافتح لي أبواب فضلك " .

اهلل بن  ( ػ حدثنا محمد بن عبيد، عن شريك بن عبد اهلل، عن بعض أصحابو، عن عبد209)
 الحسن،

عن فاطمة قالت: كاف رسوؿ اهلل إذا دخل المسجد قاؿ: "بسم اهلل اللهم اغفر لي ذنوبي كافتح 
 لي أبواب رحمتك". كإذا خرج قاؿ مثل ذلك كقاؿ: " اللهم افتح لي أبواب رزقك " .

 بعد كل الصبلة
نا حماد بن زيد، ( ػ حدثنا عبد اهلل بن حكم، قاؿ: حدثنا سيار ]بن حاتم[، قاؿ: حدث210)

 عن أباف،
عن أنس، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم ألـ سليم: "يا أـ سليم إذا كنت في 

آخر صبلتك فسبحي عشران، كاحمدم عشران، ككبرم عشران كىللي عشران، ثم اسألي اهلل 
 حاجتك فإنو يقوؿ لك: نعم نعم" .

عوف، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن ( ػ حدثنا سفياف بن ككيع، عن جعفر بن 211)
 عبدالرحمن بن أبي ليلى،
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عن كعب بن عيٍجرة، قاؿ: قاؿ النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم: "كلمات مترقيات في ديبير كل 
صبلة اليخيب قائلهن )أك فاعلهن(، أف تسبح ثبلثان كثبلثين، كتحمد ثبلثان كثبلثين، كتكبر أربعان 

 كثبلثين " .
( ػ حدثنا محمد بن عبيد، قاؿ: حدثنا حيمىيد ]بن زياد أبو صخر[، عن شريك ]بن عبد 212)

 اهلل[، عن عطاء ]بن السائب[،
عن أبي عبدالرحمن ، قاؿ: سمعت عليان يقوؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: "إف 

و: اللهم اغفر لو، العبد إذا جلس في مصبله بعد الصبلة صلت عليو المبلئكة، كصبلتهم علي
 اللهم ارحمو" .

( ػ حدثنا محمد بن عبيد، عن حسن بن مالك، قاؿ: حدثنا عبدالرحمن بن محمد، عن 213)
 محمد بن إسحاؽ، عن علي بن عبدالرحمن،

عن أبي ىريرة، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: "التزاؿ المبلئكة تقوؿ للعبد 
 فر لو، اللهم ارحمو. مالم ييٍحًدث أك يقـو " .ماكاف في مصبله: اللهم اغ

( ػ حدثنا محمد بن راشد ]المحاربي[، قاؿ: حدثنا عيسى بن عبد اهلل ]بن محمد بن 214)
 عمر بن علي بن أبي طالب[، قاؿ: أخبرني أبي، عن أبيو، عن جده عمر بن علي،

دبر كل صبلة مكتوبة مائة عن علي قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: "من قرأ في 
[ جاز على الصراط يـو القيامة كعن يمينو ثمانية أذرع، 1مرة: ?قيٍل ىيوى اهلل أىحىده? ]الصمد: 

كعن شمالو ثمانية أذرع، كجبريل آخذ بحجزتو ، كىو يىطَّلع في النار يمينان كشماال، فمن رأل 
 بشفاعتو" .فيها ممن يعرفو دخلها من غير شرؾ، أخذ بيده فأدخلو الجنة 
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( ػ حدثنا جعفر بن محمد بن عبدالسبلـ، قاؿ: حدثنا المحاربي، عن ليث، عن الحكم، 215)
 عن عبد الرحمن بن أبي ليلى،

عن أبي الدرداء، قاؿ: قاؿ لي رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: "أال أعلمك كلمات تدرؾ 
من قاؿ مثلما قلت أك زاد ؟ تسبح اهلل بعد  بهن من كاف قبلك كتسبق بهن من يكوف بعدؾ، إال 

 كل صبلة ثبلثان كثبلثين، كتحمده ثبلثاي كثبلثين، كتكبره أربعان كثبلثين " .
 ( ػ حدثنا ىاركف بن إسحاؽ ]المازني[، قاؿ: حدثنا عبده، عن ىشاـ ]بن عركة[،216)

صبلة: الإلو إال اهلل عن أبي الزبير مولى لهم، قاؿ: كاف عبد اهلل بن الزبير يقوؿ في دبر كل 
كحده الشريك لو، لو الملك كلو الحمد كىو على كل شيء قدير، كالحوؿ كالقوة إال باهلل، 



الإلو إال اهلل، النعبد إال اهلل، لو النعمة كلو الفضل كلو الثناء الحسن، الإلو إال اهلل مخلصين لو 
اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: الدين كلو كره الكافركف. قاؿ: ثم يقوؿ ابن الزبير: كاف رسوؿ 

 يهلل بهن في دبر كل صبلة .
اـ[، عن رجل من أىل 217) ( ػ حدثنا علي بن أحمد، عن جعفر بن عوف، عن ًمٍسعىر ]بن ًكدى

 اليمامة ، عن طليسة ،
عن ابن عمر، قاؿ: من قاؿ في دبر كل صبلة أك حين يأكم إلى فراشو: سبحاف اهلل عدد 

ربي الطيبات المباركات التامات. ثبلثان، كالحمدهلل عدد الشفع كالوتر الشفع كالوتر، ككلمات 
كعدد كلمات ربي الطيبات التامات المباركات. ثبلثان، كالإلو إال اهلل عدد الشفع كالوتر كعدد  

كلمات ربي الطيبات المباركات. ثبلثان كن لو نور في قبره، كنور على الجسر حتى تدخلو الجنة 
 الجنة( .. )أك يدخلو بهن 

(41/3) 

 

( ػ حدثنا محمد بن إسماعيل، قاؿ: حدثني جعفر بن عوف، قاؿ: حدثنا ًمٍسعىر ]بن  218)
اـ[، عن رجل من أىل اليمامة، عن طليسة،  ًكدى

عن ابن عمر، قاؿ: من قاؿ حين يأكم إلى فراشو أك في دبر صبلتو: سبحاف اهلل عدد الشفع 
التامات. ثبلثان، كالحمدهلل عدد الشفع كالوتر ككلمات كالوتر، ككلمات ربي الطيبات المباركات 

ربي الطيبات التامات المباركات. ثبلثان، كسبحاف اهلل عدد الشفع كالوتر ككلمات ربي الطيبات 
التامات المباركات. ثبلثان؛ كاهلل أكبر عدد الشفع كالوتر ككلمات ربي التامات الطيبات 

 ان على الجسر حتى تدخلو الجنة أك يدخل بهن الجنة .المباركات، كن لو نوران في قبره، كنور 
( ػ حدثنا حكم بن سليماف ، عن إسماعيل بن عياش، عن عبدالوىاب بن مجاىد، عن 219)

 أبيو،
 عن ابن عباس، قاؿ: إف اهلل فرض الصلوات في خير الساعات، فعليكم بالدعاء دىبيور الصبلة.

 ( ػ قاؿ محمد: كجدت في كتابي،220)
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عن جعفر بن محمد أنو قاؿ: دخلت على أبي يومان كقد تصدؽ بألف درىم كأعتق أىلى بيتو 
أخاليهم بلغوا أحد عشر مملوكان، فكاف ذلك أعجبني، فنظر إلي فقاؿ: يابني ىل لك في أمر إذا 



صنعتو خلف كل صبلة مكتوبة كاف أفضل مما رأيتني صنعت ؟ كلو صنعت ذلك كل يـو عمر 
ـ. قاؿ: قلت كماىو ؟ قاؿ: تقوؿ خلف كل صبلة: " أشهد أف الإلو إال اهلل نوح عليو السبل

كحده الشريك لو، لو الملك، كلو الحمد يحيي كيمت كىو حي اليموت بيده الخير كىو على  
كل شيء قدير، كالحوؿ كالقوة إال باهلل العلي العظيم، سبحاف ذم العزة كالجبركت، سبحاف 

الحي الذم اليموت، سبحاف ربي األعلى، سبحاف ربي العظيم، ذم الكبرياء كالعظمة، سبحاف 
سبحاف اهلل كبحمده، كل ىذا يارب عدد خلقك كمؤل عرشك كرضا نفسك، كمداد كلماتك، 
كمؤل خلقك، كمثل ذلك أضعافان التحصى، كعدد مافي السموات كمافي األرض كمثل بريتك 

د مافي السماكات كمافي األرض كزنة بريتك كعدد بريتك كمثل ذلك أضعافان التحصى، كعد
كمثل ذلك أضعافا التحصى، كمن التعظيم كالتحميد كالتقديس كالثناء كالشكر كالحسنى 

كالمدح كالصبلة على النبي كأىل بيتو صلوات اهلل كسبلمو عليهم أجمعين، كمثل ذلك أضعافان 
، كزنة ذلك  التحصى، كعدد ماخلقت كبرأت، كعدد ما أنت خالق من كل شيء، كمؤل ذلك كلو

كلو ، كأضعاؼ ذلك كلو أضعافان كلو نطقوا بذلك مرة إلى األبد الينقطع، يقولوف ذلك 
اليسأموف كاليفتركف أسرع من لمح البصر كما ينبغي لك، كما أنت لو أىل كأضعاؼ ماذكرت، 

كزنة ماذكرت، كعدد ماذكرت، كمثل جميع ذلك ككل ىذا لك قليل، تباركت كتقدست، 
 كبيران، ياذا الجبلؿ كاإلكراـ، كأسألك على أثركتعاليت علوان  
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 ىذا بأسمائك الحسنى كآصالك العلى، ككلماتك التامات أف تعافيني في الدنيا كاآلخرة ".
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 بعد صبلة الفجر
( ػ حدثنا سفياف بن ككيع، عن أبي معاكية ]ىشيم بن بشير[، عن سعد بن طريف، عن 221)

 عمير بن مأمـو ،
الحسن بن علي، قاؿ: سمعت أبي رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم يقوؿ: "من صلى عن 

الفجر ثم جلس في مصبله حتى تطلع الشمس ستره اهلل من النار" ، قاؿ: كسمعتو يقوؿ: 
 "تحفة الصائم الطيب كالمجمر" .

بن  ( ػ حدثنا محمد بن عبيد ]المحاربي[، قاؿ: حدثنا جعفر بن سليماف، عن محمد222)



، ٍيبىة، عن رجل من بني داـر  جحادة، عن الحكم بن عيتػى
عن الحسن بن علي، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: "من صلى الصبح فجلس 

 في مجلسو يذكر اهلل حتى تطلع الشمس كاف لو حجاب من النار " .
: حدثنا إسحاؽ بن ( ػ حدثني أحمد بن يحيى، قاؿ: حدثنا محمد بن يزيد البزاز، قاؿ223)

 سليماف ]الرازم[، قاؿ: حدثنا أبو جعفر الرازم، عن الربيع بن أنس ]البكرم[، عن رجل،
عن علي بن أبي طالب قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: "ياعلي أال أدلك على 

بعد  صدقة أفضل من صدقة كل متصدؽ في سائر األرض، اليدرؾَّ إال من عمل مثلها، أف تقوؿ
الفجر عشر مرات: الإلو إال اهلل كحده الشريك لو، لو الملك كلو الحمد كىو على كل شيء 

 قدير" .
( ػ حدثني أحمد بن عيسى بن زيد، عن حسين بن علواف، عن أبي خالد، عن محمد بن 224)

 عمر بن علي بن أبي طالب، عن أبيو،
من قعد في مصبله الذم صلى فيو عن علي قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: "

 الفجر يذكر اهلل حتى تطلع الشمس كاف كحاج بيت اهلل عز كجل" .
 ( ػ حدثناحسين بن نصر، عن خالد بن عيسى، عن جعفر، عن أبيو،225)

(42/1) 

 

عن آبائو، أف النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم قاؿ: "ذكر اهلل مابين صبلة الغداة إلى طلوع 
 طلب الرزؽ من الضارب في األرض" . الشمس أنجح في

 ( ػ حدثنا علي بن منذر، عن ابن فضيل، قاؿ: حدثنا أباف،226)
عن الحسن، أف النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم كاف يقوؿ: "يقوؿ سبحانو كتعالى: يا ابن آدـ 

 اذكرني بعد صبلة الفجر ساعة كبعد العصر أكفك مابين ذلك" .
 داىر الرازم، عن عمرك بن جميع، عن جعفر، عن أبيو، ( ػ حدثنا عبد اهلل بن227)

عن جده، قاؿ: قاؿ جدنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: "كالذم نفس محمد بيده 
لدعاء الرجل بعد صبلة الفجر إلى طلوع الشمس أنجح في طلب الحاجة من الضارب في 

 األرض بمالو" .
: حدثنا حكاـ بن سلم الرازم ، قاؿ: حدثنا ( ػ حدثنا يوسف بن موسى ]القطاف[، قاؿ228)

 عنبسة بن سعيد األسدم، عن سماؾ بن حرب،
عن جابر بن سمرة، أنو قاؿ: لم يكن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم يقـو من مكانو الذم 



. "  يصلي فيو الفجرحتى تطلع الشمس، ثم يقـو
بت القرشي ]الجزرم[، قاؿ: ( ػ حدثنا محمد بن إسماعيل، قاؿ: حدثني علي بن ثا229)

 أخبرنا مسلم بن عقيل البرجمي، عن علي بن عفاف، عن أبيو ،
عن عبد اهلل قاؿ: من قاؿ أربع كرار في دبر الفجر إذا صلى الفجر: الإلو إال اهلل كحده الشريك 

 لو، لو الملك كلو الحمد كىو على كل شيء قدير ، غفرت ذنوبو كإف كانت ًطفىاح األرض.
 حدثنا محمد بن إسماعيل، عن عقبة، عن ىوذة بن حفص ، عن الزىرم،( ػ 230)
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عن أبي الدرداء، قاؿ: من صلى صبلة الصبح كثبت في مجلسو يسبحو كيذكره كيحمده كيكبره 
كيهللو حتى تطلع الشمس، ثم قاـ يصلي ركعتين كاف أحب إلى اهلل ممن حكم السيوؼ في 

 سبيل اهلل.
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 لعصربعد صبلة ا
( ػ حدثنا محمد بن عبيد، قاؿ: حدثنا حسن بن الربيع، قاؿ: حدثنا حماد بن زيد، عن 231)

 يعلى بن زياد،
عن أنس بن مالك، قاؿ: من صلى العصر ثم جلس يملي خيران حتى تغرب الشمس كاف أفضل 

 من عتق نسمة من كلد إسماعيل.
يل بن عياض، عن منصور ( ػ حدثنا محمد بن إسماعيل، عن حسين الجعفي، عن فض232)

 ]بن المعتمر[، عن عبدالملك ]بن ميسرة[ الزراد،
عن سويد بن جهيل ]األشجعي[ ، قاؿ: من قاؿ بعد العصر: الإلو إال اهلل كحده الشريك لو، لو 

 الملك كلو الحمد كىو على كل شيء قدير. عشر مرات، قاتلن عنو الشيطاف إلى مثلها.
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 بعد صبلة المغرب
( ػ حدثنا علي بن منذر، عن ابن فضيل، ]عن أبيو[، قاؿ: حدثنا أباف ]بن أبي عياش[ ، 233)



 عن الحسن أك شهر بن حوشب،
عن جابر بن عبد اهلل أنهم صلوا المغرب ثم عقبوا فذكركا اهلل فسمعوا صوت النبي صلى اهلل 

ا من ىاىنا " ؟ عليو كآلو كسلم كىو خارج إليهم من الحجرة كىو يقوؿ: " من ىاىنا من ىاىن
فقاموا إليو فقالوا: ماذاؾ يا رسوؿ اهلل ؟ فقاؿ: " إني كجدت ربي باىا بكم المبلئكة، يقوؿ: 

 انظركا إلى عبادم قضوا فريضة من فرائضي ثم عقبوا يذكركني" .
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 عند الركوب
( ػ حدثنا علي بن منذر، عن ابن فضيل، قاؿ: حدثنا األجلح، عن أبي إسحاؽ، عن 234)

 الحارث،
عن علي بن أبي طالب عليو السبلـ )دعاء الركوب( أنو خرج من باب القصر فوضع رجلو في 
الغرز فقاؿ: " بسم اهلل. فلما استول على الدابة قاؿ: الحمدهلل الذم أكرمنا كحملنا في البر 

ر كرزقنا من الطيبات كفضلنا على كثير ممن خلق تفضيبل، سبحاف الذم سخر لنا ىذا كالبح
كماكنا لو مقرنين كإنا إلى ربنا لمنقلبوف. ثم قاؿ: رب اغفر لي إنو اليغفر الذنوب إال أنت ". ثم 
قاؿ: سمعت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم يقوؿ: " إف اهلل سبحانو ليعجب من عبده إذا 

 رب اغفر لي ذنوبي إنو اليغفر الذنوب إال أنت ". قاؿ:
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 عند رؤية الهبلؿ
( ػ حدثنا علي بن منذر، عن ابن فضيل، عن إسماعيل بن مسلم، عن عبد اهلل بن صبيح، 235)

 عن أبي بكر بن محمد ،
، قاؿ: كاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم إذا رأل الهبلؿ قاؿ: " اهلل  عن عمر بن حـز

 أكبر، ربي كربك اهلل، ياىبلؿ رشد كبركة " .
 ( ػ حدثنا محمد بن عبيد، قاؿ: حدثنا علي بن عابس ، عن أبي إسحاؽ، عن الحارث،236)

عن علي أنو كاف إذا رأل الهبلؿ قاؿ: " اللهم إني أسألك من خير ىذا الشهر كبركتو كنوره 
 كنصره كفتحو كرزقو، كأعوذ بك من شر ماقبلو كبعده " .
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 قضاء الحاجة ككشف الكرب كدفع المكركه
( ػ حدثنا سفياف بن ككيع، عن أبيو، عن مسعر، عن سفياف، عن منصور، عن ربعي بن 237)

 خراش، قاؿ:
قاؿ علي بن أبي طالب: " أال أعلمك كلمتين ؟ إذا سألت حاجة فأردت أف تػيٍنجىز فقل: الإلو 

 م، الإلو إال اهلل كحده الشريك لو العلي العظيم ".إال اهلل كحده الشريك لو، الحكيم الكري
( ػ كعن مسعر كسفياف، عن منصور، عن ربعي بن خراش، عن عبد اهلل بن شداد، عن 238)

 عبد اهلل بن جعفر، قاؿ:
قاؿ علي بن أبي طالب كـر اهلل كجهو: أال أعلمك كلمتين إذا سألت ربك حاجة فأردت أف 

ه الشريك لو الحليم الكريم، الإلو إالاهلل كحده الشريك لو العلي تنجز، فقل: الإلو إال اهلل كحد
 العظيم.

 ( ػ حدثنا علي بن منذر، عن ابن فضيل، قاؿ: حدثنا أبو حمزة الثمالي،239)
عن أبي مسكين مولى علي، قاؿ: قلت لعلي: ياأمير المؤمنين إني أختلف إلى السواد فهل من 

: نعم، قل: اللهم رب دانياؿ كرب الجب، عافني من شيء أقولو ينفعني من أجل األسد ؟ قاؿ
 شر األسد، قاؿ: فلقد كنت أمر عليو كىو على قارعة الطريق فأقولها فما يعرض لي.

( ػ حدثنا علي بن منذر، عن ابن فضيل، قاؿ: حدثنا عبدالرحمن بن إسحاؽ، عن القاسم 240)
 بن عبدالرحمن،
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رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: "إذا أصاب أحدكم ىمّّ عن عبد اهلل بن مسعود، قاؿ: قاؿ 
أك حزف فليقل: اللهم إني عبدؾ كابن عبدؾ كابن أمتك كفي قبضتك، ناصيتي بيدؾ، ماض فيَّ 
حكمك، عدؿ في قضاؤؾ، أسألك بكل اسم ىو لك سميت بو نفسك أك أنزلتو في كتابك أك 

غيب عندؾ أف تجعل القرآف العظيم ربيع علمتو أحدان من خلقك أك استأثرت بو في علم ال
قلبي، كنور صدرم، كجبلء حزني، كذىاب ىمي، قاؿ: فماقالهن عبد قط إال أذىب اهلل ىمو، 
كأبدلو مكاف حزنو فرحان. قالوا: أفبل نتعلمهن يا رسوؿ اهلل ؟ قاؿ: بلى فإنو ينبغي لكل مسلم 

 سمعهن أف يتعلمهن "
 حدثنا إبراىيم بن علي بن كىب، قاؿ: حدثنا عبيداهلل، ( ػ حدثنا محمد بن موسى ، قاؿ:241)
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عن األصبغ ]بن نباتة[، قاؿ: رأيت عليان عليو السبلـ مغطان رأسو أعرؼ الكآبة في كجهو، 
فاتبعتو حتى دخل مسجدان قد غطى كجهو بالتوارم، فجعل يصلي فاطلعت عليو فإذا ىو يقوؿ: 

ادلء خلقي رحمة لي ككيٍنتى عن خلقي غنيان، كيامقيل " ياكهفي حين تعييني المذاىب، كياب
عثرتي كلوال سترؾ عورتي لكنت من المفضوحين، كيامؤيدم بالنصر على أعدائي كلوال نصرؾ 
لكنت من المغلوبين، كيامرسل الرحمة من معادنها كياناشر البركة من مواضعها، كيامن خص 

كضعت لو الملوؾ نير المذلة على أعناقهم  نفسو بشموخ الرفعة فأكلياؤه بعزه يتعززكف، كيامن
من سطواتو خائفوف، أسألك باسمك الذم شققتو من نورؾ، كأسألك بنورؾ الذم شققتو من  
كينونتك، كأسألك بكينونتك التي شققتها من عظمتك، كأسألك بعظمتك التي شققتها من  

شققتها من اسمك كبريائك، كأسألك بكبريائك التي شققتها من عزتك، كأسألك بعزتك التي 
الذم ىو في الحجاب عندؾ فلم يطلع عليو حجابك كالعرشك كخلقت بو خلقك فكلهم لك 

مذعنوف، أسألك أف تفعل لي كتفعل لي ". قاؿ: ثم خرج فإذا كجهو متهلبل أعرؼ البشر في 
 كجهو، فقلت لو، فقاؿ لي: ىذا دعاء مادعوت بو في كرب قط إال كشفو اهلل عني.

لي بن أحمد، قاؿ: حدثنا زيد بن حباب، قاؿ: حدثني شهاب بن خراش بن ( ػ حدثنا ع242)
 حوشب الكوفي، عن الحسن بن مركاف،

عن علي قاؿ: من قاؿ: " حسبي ربي من عباده، كحسبي دىيًٍني من دنيام، قضى اهلل عنو دينو  
 كائنان ماكاف " .

اث، عن سعيد بن ( ػ حدثنا جعفر بن محمد بن عبدالسبلـ، قاؿ: حدثنا حفص بن غي243)
 أبي عركبة، عن قتادة، عن أبي العالية،
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عن ابن عباس قاؿ: كاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم إذا نزؿ بو كرب يقوؿ: "الإلو إال 
اهلل العظيم الحليم، الإلو إال اهلل العزيز الحكيم، الإلو إال اهلل العزيز العليم، الإلو إال اهلل رب 

 سبع كما بينهن كرب العرش العظيم. ثم يدعو " .السموات ال
 ( ػ حدثنا أبو كريب، عن أبي أسامة، عن األعمش، عن أبي صالح،244)

عن أبي ىريرة، قاؿ: جاءت فاطمة إلى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم تسألو خادمان، فقاؿ 
ل شيء منزؿ التوراة لها: "قولي: اللهم رب السموات السبع كرب العرش العظيم، ربنا كرب ك



كاإلنجيل كالقرآف، فالق الحب كالنول أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيتو، أنت 
األكؿ فليس قبلك شيء، كأنت اآلخر فليس بعدؾ شيء، كأنت الباطن فليس دكنك شيء، 

 كأنت الظاىر فليس فوقك شيء، اقض عنا الدين، كاغننا من الفقر " .
ماعيل، قاؿ: حدثنا سعيد بن سليماف الواسطي، قاؿ: حدثنا ( ػ حدثنا محمد بن إس245)

 صالح المرم، عن أبي عمراف الجوني،
عن أبي الجلد ، قاؿ: لما نزؿ على قـو يونس العذاب جعلت تحـو رؤكسهم قدر ثبلثين يومان 
فمشوا إلى شيخ لهم، فقالوا قد نزؿ بنا ماترل، فعلمنا دعاء ندعو بو قاؿ: قولوا: ياحي حين 

 ي، كياحي تحيي الموتى، كياحي الإلو إال أنت. فقالوا، فرفع عنهم العذاب.الح
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 ( باب األدعية المأثورة8)
 ماعلم جبريل النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم

( ػ حدثنا أحمد بن يحيى، عن عقبة بن مكـر ]الضبي[، قاؿ: حدثني ]إسماعيل[ بن 246)
بن داكد ]الصنعاني[، قاؿ: أخبرني أفلح بن كثير ، أبي أكيس، قاؿ: حدثني أحمد بن محمد 

 عن ابن جريج، عن عمرك بن شعيب ]بن عبد اهلل بن عمرك بن العاص[، عن أبيو،
عن جده، عن النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم، أف جبريل نزؿ إلى النبي صلى اهلل عليو كآلو 

اهلل عليو كآلو كسلم في أحسن كسلم بهذا الدعاء من السماء، كأنو جاء إلى رسوؿ اهلل صلى 
صورة ضاحكان مستبشران، فقاؿ: السبلـ عليك يامحمد. قاؿ: "كعليك السبلـ ياجبريل " . 
فقاؿ: إف اهلل بعثني إليك بهدية. فقاؿ: "كماتلك الهدية ياجبريل ؟ " قاؿ: كلمات من كنوز 

الجميل، كستر القبيح، العرش، أكرمك اهلل بهن. قاؿ: كماىن ياجبريل ؟ قاؿ: قل: " يامن أظهر 
يامن اليؤاخذ بالجريرة، كاليهتك الستر، ياعظيم العفو، ياحسن التجاكز، ياكاسع المغفرة، 

ياباسط اليدين بالرحمة، ياصاحب كل نجول، كيامنتهى كل شكول، ياكريم الصفح، ياعظيم 
رغبتنا، أسألك يا اهلل  المن، يامبتدئان بالنعم قبل استحقاقها، ياربنا، كياسيدنا، كياموالنا، كياغاية

التشوه خىٍلًقي في النار ". قاؿ: فقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: "ياجبريل فما ثواب 
ىؤالء الكلمات ؟ " قاؿ: ىيهات ىيهات انقطع العلم، لو اجتمع مبلئكة سبع سموات كسبع 

 حدان.أرضين على أف يطيقوا ذلك إلى يـو القيامة ماكصفوا من أجره جزءان كا
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فقاؿ جبريل: إذا قاؿ: يامن أظهر الجميل كستر القبيح. ستره اهلل برحمتو في الدنيا كاآلخرة، 
كإذا قاؿ: يامن اليؤاخذ بالجريرة كاليهتك الستر. لم يحاسبو اهلل يـو القيامة، كلم يهتك ستره 

نت مثل زبد البحر، كإذا يـو تهتك الستور، كإذا قاؿ: ياعظيم العفو. غفر اهلل لو ذنوبو كلو كا
قاؿ: ياحسن التجاكز. تجاكز اهلل عنو حتى السرقة كشرب الخمر كأىواؿ الدنيا كغير ذلك. ػ 

قاؿ أبو جعفر: ىذا عندنا إذا تاب ػ، كإذا قاؿ: يا كاسع المغفرة. غفر اهلل لو كفتح اهلل لو سبعين 
خرج من الدنيا، كإذا قاؿ: بابان من أبواب الرحمة، فهو يخوض في رحمة اهلل عز كجل حتى ي

ياباسط اليدين بالرحمة. بسط اهلل عليو يديو بالرحمة. كإذا قاؿ: ياصاحب كل نجول كيامنتهى  
كل شكول. أعطاه اهلل من األجر مثل ثواب كل مصاب ككل كمبتلى ككل ضرير ككل مسكين 

الخبلئق، كإذا قاؿ: ككل فقير ككل صاحب مصيبة إلى يـو القيامة، يمنيو يقوؿ: ماتمىنىى ؟ كمنية 
يامبتدئان بالنعم قبل استحقاقها. أعطاه اهلل من األجر بقدر من شكر اهلل على نعمائو، كإذا قاؿ: 
ياربنا كياسيدنا كياموالنا. قاؿ اهلل: اشهدكا يامبلئكتي أني قد أعطيتو من األجر بعدد من خلقتو 

، كقطر ممن في الجنة كالنار، كالسموات السبع كاألرضين السبع، كال شمس كالقمر كالنجـو
المطر كمافيهن من أنواع الخلق، كالجباؿ كالحصى كالثرل ، كالعرش كالكرسي كغير ذلك، فإذا 
قاؿ: ياموالنا. مؤل اهلل قلبو باإليماف، كإذا قاؿ: ياغاية رغبتنا. أعطاه اهلل يـو القيامة رغبتو، كمثل 

ي بالنار. قاؿ الجبار تبارؾ كتعالى: رغبة الخبلئق، كإذا قاؿ: أسألك يا اهلل التشوه خلق
 استعتقني عبدم من النار،

(48/2) 

 

اشهدكا يامبلئكتي أني قد أعتقتو من النار، كأعتقت أبويو كإخوتو كأخواتو كأىلو ككلده كجيرانو 
ثم شفعتو في ألف رجل كأجرتو من النار، كمن فتنة الدجاؿ، كمن ىوؿ يـو القيامة، كأعطيتو في 

 بين نبيان، ممن بلغ الرسالة .الجنة ثواب سع
 فعلمهن يامحمد المتقين، كالتعلمهن المنافقين، فإنهن دعوات أىل البيت المعمور ".

( ػ حدثنا أحمد بن محمد بن أبي بكر، قاؿ: حدثنا المحاربي، عن سبلـ بن سلم، عن 247)
 أبي منصور، عن سالم بن عبد اهلل بن عمر،

ل إلى النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم فقاؿ: يامحمد عن حذيفة بن اليماف قاؿ: جاء جبري
مابعثت إلى نبي أحب إلي منك أال أعلمك أسماءن من أسماء اهلل ىي من أحب أسمائو إليو أف 
يدعى بها ؟ قل: " يا نور السموات كاألرض، كيا زين السموات كاألرض كيا جماؿ السموات 

سموات كاألرض، كيا قيّْم السموات كاألرض، كيا عماد السموات كاألرض، كيا بديع ال



كاألرض، يا ذا الجبلؿ كاإلكراـ، يا صريخ المستصرخين، يا غياث المستغيثين، يا منتهى رغبة 
العابدين، المفرج عن المكركبين، كالمركح عن المغمومين، يامجيب دعاء المضطرين، يا إلو 

زيكؿ بك كل حاجة " .  العالمين، يا أرحم الراحمين، مىنػٍ
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 من دعاء النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم
( ػ حدثنا عثماف بن أبي شيبة، عن معاكية بن ىشاـ، عن شريك، عن أبي ىاشم 248)

 ]الواسطي[، عن أبي مجلز ،
عن قيس بن عىبَّاد، قاؿ: صلى عىمَّار صبلة كأنَّهم أنكركىا، فقيل لو في ذلك فقاؿ: ألم أتم 

قاؿ: أما إني قد دعوت اهلل بدعاء سمعتو من رسوؿ اهلل صلى الركوع كالسجود ؟ قالوا: بلى. 
اهلل عليو كآلو كسلم: "اللهم بعلمك الغيب كقدرتك على الخلق أحيني ماعلمت الحياة خيران 

لي، كتوفني إذا علمت الوفاة خيران لي، اللهم إني أسألك كلمة اإلخبلص في الغضب كالرضى، 
لغيب كالشهادة، كأسألك الرضى بالقدر، كأسألك كالقصد في الغنى كالفقر، كخشيتك في ا

نعيمان الينفد، كقرة عين التنقطع، كلذة عيش بعد الموت، كشوقان إلى لقاؾ، كأعوذ بك من ضراء 
 ميًضرَّة، كفتنة ميًضلَّة، اللهم زينا بزينة اإليماف، كاجعلنا ىداة مهتدين " .

 بد اهلل،( ػ حدثنا عباد، عن مخلد بن يزيد، عن يعقوب بن ع249)
عن جعدة، قاؿ: كاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم يقوؿ: "اللهم انفعني بالعلم، كزيني 

 بالحلم، كأكرمني بالتقول، كجملني بالعافية " .
 ( ػ حدثنا عبد اهلل بن داىر ، عن عمرك بن جميع ، عن جعفر ]بن محمد[، عن أبيو،250)

ليو كآلو كسلم: "اللهم التجعل لكافر كاللفاجر علي عن جده، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل ع
 ًمنَّة، ترزقو من قلبي مودة " .

( ػ حدثنا عبد اهلل بن داىر، عن أبيو، عن عبد اهلل بن الحسن ]الكامل[، عن أبيو، عن 251)
 جده. مثلو.
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، قاؿ: ( ػ حدثنا عثماف بن أبي شيبة كسفياف بن ككيع، عن ككيع، قاؿ: حدثنا سفياف252)
 حدثنا عمرك بن مرة، عن عبد اهلل بن الحارث، عن طليق بن قيس،



عن ابن عباس، أف النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم كاف يقوؿ في دعائو: "رب أعني كالتعن 
علي، كانصرني كالتنصر علي، كامكر لي كالتمكر علي، كاىدني كيسر الهدل إلي، كانصرني 

، رب اجعلني لك  شاكران لك ذاكران لك راىبان لك مطيعان، إليك مخبتان إليك على من بغى عليَّ
أكَّاىان منيبان، رب تقبل توبتي، كاغسل حوبتي، كأجب دعوتي كاىدني كثبت قلبي كسدد لساني، 

 كسل سخيمة قلبي ".
 ( ػ حدثناسفياف بن ككيع، عن أبيو، عن مسعر، عن حبيب بن أبي ثابت،253)

هلل عليو كآلو كسلم كاف يقوؿ في دعائو: "اللهم ارزقنا من عن سعيد بن جبير، أف النبي صلى ا
فضلك، كالتحرمنا رزقك، كبارؾ لنا في مارزقتنا، كاجعل غنانا في أنفسنا، كاجعل رغبتنا في 

 ماعندؾ".
 ( ػ حدثنا سفياف بن ككيع، عن أبيو، عن مبارؾ ]بن فيضىالة[،254)

لم كاف يقوؿ في دعائو: "آت نفسي عن الحسن البصرم، أف النبي صلى اهلل عليو كآلو كس
 تقواىا، زكها فأنت خير من زكاىا، أنت كليها كموالىا " .

( ػ حدثنا سفياف بن ككيع، عن أبيو، عن سفياف، عن عبدالرحمن بن زياد ]بن أنعم[، عن 255)
 عبد اهلل بن يزيد ،

م إني أسألك عن عبد اهلل بن عمرك، أف النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم كاف يقوؿ: "الله
 الصحة كالعفة كاألمانة كحسن الخلق كالرضى بالقدر "
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 ماعلم رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم عليان عليو السبلـ
( ػ حدثنا علي بن أحمد بن عيسى، عن أبيو، عن حسين، عن أبي خالد، عن عبد اهلل بن 256)

 ها الحسين،الحسن، قاؿ: حدثتني أمي فاطمة بنت الحسين، عن أبي
عن علي بن أبي طالب، قاؿ: قاؿ لي رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: "ياعلي احفظ 

ىؤالء الكلمات فإنهن اليػىقىٍرفى في قلب منافق، كاليقولهن عبد ثبلث مرات إال خرج من النفاؽ: 
اللهم إني ضعيف فقو في رضاؾ ضعفي، كخذ للخير بناصيتي، كاجعل اإلسبلـ منتهى رضام، 

كبارؾ لي في ماقسمت لي، كبلغني برحمتك الذم أرجو من رحمتك، كاجعل لي كدان في صدكر 
 المؤمنين، كعهدان عندؾ " .
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 ماعلم النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم بػيرىيدة
 ( ػ حدثنا إبراىيم بن محمد، عن أبي مالك ، عن العبل بن المسيب، عن أبي داكد،257)

النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم قاؿ: "يابريدة أال أعلمك كلمات من  عن بريدة األسلمي، عن
أراد اهلل بو خيران علمهن إياه كلم ينسهن إياه أبدان ؟ اللهم إني ضعيف فقو في رضاؾ ضعفي 

كخذ للخير بناصيتي كاجعل اإلسبلـ منتهى رضام اللهم إني ضعيف فقوني كإني ذليل فأعزني 
 كإني فقير فاغنني " .
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 من دعاء آدـ عليو السبلـ
 ( ػ حدثنا علي بن منذر، عن ابن فضيل، قاؿ: حدثنا أباف، عن سعيد بن جبير،258)

عن ابن عباس، قاؿ: لما أصاب آدـ الخطيئة فزع إلى كلمة اإلخبلص فقاؿ: " الإلو إال أنت 
إلو سبحانك كبحمدؾ رب عملت سوءان كظلمت نفسي فارحمني إنك أنت أرحم الراحمين، ال

إال أنت سبحانك اللهم كبحمدؾ رب عملت سوءان كظلمت نفسي فاغفر لي إنك أنت الغفور 
 الرحيم فتب علي إنك أنت التواب الرحيم " .

 ( ػ حدثناعباد بن يعقوب، عن أباف، عن سعيد بن جبير،259)
ت عن ابن عباس، قاؿ: لما أصاب آدـ الخطيئة فزع إلى كلمة اإلخبلص فقاؿ: " الإلو إال أن

سبحانك كبحمدؾ عملت سوء ان كظلمت نفسي فاغفر لي إنك خير الغافرين، الإلو إال أنت 
سبحانك كبحمدؾ عملت سوء ان كظلمت نفسي فارحمني إنك أنت أرحم الراحمين، الإلو إال 

 أنت سبحانك كبحمدؾ عملت سوء ان كظلمت نفسي فتب علي إنك أنت التواب الرحيم ".
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 س عليو السبلـماعلم جبريل يون
( ػ حدثنا محمد بن إسماعيل، قاؿ: حدثنا عبد اهلل بن صالح، قاؿ: حدثنا عمر بن 260)

 يونس اليمامي ،
عن يحيى بن سليم، قاؿ: أتى جبريل صلى اهلل عليو يونس عليو السبلـ فقاؿ: إف اهلل تبارؾ 

ن بقي كأجر أىل كتعالى بعثني إليك كأمرني أف أعلمك كلمات تدرؾ بهن أجر من مضى كأجر م
 السموات كأجر أىل األرض، قل: " يالطيف الطف بي في كل أحوالي كماتحب كترضى ".



(53/1) 

 

 من دعاء يعقوب عليو السبلـ
 ( ػ حدثنا يوسف بن موسى، عن بعض أصحابو، قاؿ:261)

لما بعث يوسف البشير إلى أبيو سألو يعقوب أخبرني عن حاالت يوسف فأخبره فلما أراد أف 
ع إلى يوسف قاؿ لو البشير عندؾ شيء تعطنيو ؟ قاؿ: أما ذىب أك فضة فليس عندم يرج

شيء، كلكن اعلمك كلمات. قاؿ: ىات. قاؿ: قل: اللهم كفقني للخير كاختم لي بو، كبارؾ 
لي في الموت كفي مابعده. فلما رجع إلى يوسف سألو عن أبيو فأخبره بحاالتو، فقاؿ لو: ىل 

ما ذىب أك فضة ، فقاؿ: ليس عندم شيء، كلكن أعلمك كلمات. أعطاؾ شيئان ؟ فقاؿ: أ
فقاؿ: ماىن ؟ قاؿ: قاؿ لي: قل: اللهم كفقني للخير كاختم لي بو، كبارؾ لي في الموت كفي 

مابعده. فقاؿ يوسف صلى اهلل عليو: كاف جبريل صلى اهلل عليو يأمرني أف أقوؿ ىؤالء الكلمات 
 كأنا في الجب.
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 ي عليو السبلـمن دعاء عل
( ػ حدثناسفياف بن ككيع، عن أبيو، عن ]عبدالرحمن بن عبد اهلل بن[ مسعود المسعودم 262)

 ، عن عمرك بن مرة ، عن عبد اهلل بن سلمة،
عن علي كـر اهلل كجهو، أنو كاف يقوؿ: " اللهم ثبتنا على كلمة العدؿ كالهدل كالصواب كقواـ 

 ير ضالين كالمضلين ".الكتاب ىادين مهتدين راضين مرضيين غ
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 من دعاء محمد الباقر عليو السبلـ
 ( ػ حدثناحسين بن نصر، عن خالد بن عيسى، عن حسين، عن جعفر،263)

عن أبيو، قاؿ: اللهم ارزؽ محمدان كآؿ محمد كمن أحب محمد كآؿ محمدان العفاؼ 
 كالكفاؼ، كارزؽ من أبغض محمدان كآؿ محمد كثرة الماؿ كاألكالد.
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 ( باب االستعاذة9)
( ػ حدثنا أحمد بن يحيى، قاؿ: حدثنا أبو كريب، قاؿ: حدثنا عبدالرحمن بن محمد 264)

 المحاربي، عن ليث بن أبي سليم، عن يزيد الرقاشي،
عن أنس بن مالك، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: "من قاؿ: أستعيذ باهلل من 

ليـو عشر مرات، ككل اهلل بو ملكان يذكد عنو الشيطاف كما تذاد غريبة الشيطاف الرجيم. في ا
 اإلبل " .

 ( ػ حدثنا علي بن منذر، عن ابن فضيل، قاؿ: حدثنا محمد بن عبيد اهلل ،265)
عن عبدالرحمن، عن النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم قاؿ: "من قاؿ: أعوذ باهلل السميع العليم 

رات في أكؿ النهار أك في أكؿ الليل، عيًصم في ذلك اليـو أك في من الشيطاف الرجيم. عشر م
 تلك الليلة من الشيطاف الرجيم " .

 ( ػ حدثنا سفياف بن ككيع، عن جرير، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن عبدالرحمن ،266)
عن عبد اهلل، قاؿ: إف كاف ليلة الجن كرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم يقرمء "الجن " 

معو جبريل إذ أقبل عفريت من الجن كفي يده شعلة من نار قد اشتعلت، فقاؿ جبريل: يا ك 
رسوؿ اهلل أال أعلمك كلمات تقولهن فيكب لعنو اهلل كتطفى شعلتو، قل: أعوذ بوجو اهلل الكريم 

ككلمات اهلل التامة التي اليجاكزىا بػىرّّ كالفاجر، من شر ماينزؿ من السماء، كمن شر مايعرج 
، كمن شر فتن الليل كالنهار، كمن شر طوارؽ الليل كالنهار إال طارقان يطرؽ بخير يارحمن، فيها

 قاؿ: فأكب لوجهو كطفيت شعلتو .
( ػ حدثنا علي بن منذر، عن ابن فضيل، قاؿ: حدثنا أشعث، عن أبي إسحاؽ، قاؿ: 267)

 حدثني بهؤالء الكلمات الحارث األعور،
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ؿ: " أعوذ بوجو اهلل الكريم ككلمات اهلل التامة من شر كل شيء ىو عن علي بن أبي طالب قا
آخذ بناصيتو، اللهم إنك تكشف المىغـر كالمأثم ، اللهم التخلف كعدؾ، كالتهـز جندؾ، 

 كالينفع ذك الجد منك الجد سبحانك كبحمدؾ ".
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 ( باب ذكر أسماء اهلل10)
يونس، عن عبيداهلل بن أبي زياد ]القداح[، عن ( ػ حدثنا سفياف بن ككيع، عن عيسى بن 268)

 شهر بن حوشب،
عن أسماء بنت يزيد، قالت: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: "اسم اهلل األعظم في 

ًإلىهيكيٍم ًإلىوه كىاًحده الىًإلىوى ًإالَّ ىيوى الرٍَّحمىني الرًَّحٍيمي? ]البقرة:  [ كفاتحة آؿ 163ىاتين اآليتين: ? كى
 عمراف " .

( ػ حدثنا جعفر بن محمد بن عبدالسبلـ، قاؿ: حدثنا حفص بن غياث، عن أباف ]بن 269)
 أبي عياش[،

عن أنس، قاؿ: مر النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم برجل كىو يدعو بهذا الدعاء ػ يعني ػ: اللهم 
ياذا الجبلؿ  إني أسألك بأف لك الحمد الإلو إال أنت الحناف المناف بديع السموات كاألرض

 كاإلكراـ.
قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: "لقد دعا باسم اهلل األعظم، الذم إذا ديًعيى بو أجاب 

 كإذا سئل بو أعطى " .
( ػ حدثنا علي بن منذر، قاؿ: حدثنا ابن فضيل، قاؿ: حدثنا داكد بن أبي ىند، عن ابن 270)

 سيرين،
 سم غير كاحد، من أحصاىا دخل الجنة.عن أبي ىريرة، قاؿ: إف هلل مائة ا

( ػ حدثنا أحمد بن يحيى، قاؿ: حدثنا محمد بن عثماف بن كرامة، قاؿ: حدثنا خالد بن 271)
مخلد، قاؿ: حدثنا عبدالعزيز بن الحصين، قاؿ: حدثنا أيوب السختياني، كىشاـ بن حساف، 

 عن ابن سيرين،
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كآلو كسلم أنو قاؿ: " إف هلل تسعة كتسعين اسمان من عن أبي ىريرة، عن النبي صلى اهلل عليو 
أحصاىا دخل الجنة، اسأؿ: اهلل، الرحمن ، الرحيم ، اإللو ، الرب ، الملك ، القدكس ، السبلـ 

، المؤمن ، المهيمن ، العزيز ، الجبار ، المتكبر ، الخالق ، البارمء ، المصور ، الحكيم ، 
القيـو ، الواسع ، اللطيف ، الخبير ، الحناف ، المناف ، العليم ، السميع ، البصير ، الحي ، 

البديع ، الغفور ، الودكد ، الشكور ، الحميد ، المجيد ، المبدمء ، المعيد ، النور ، القادر ، 
األكؿ ، اآلخر ، الظاىر ، الباطن ، العفو ، الغفار ، الوىاب ، الفرد ، األحد ، الصمد ، الوكيل 

لكافي ، الباقي ، المقيت ، الدائم ، المتعاؿ ، ذا الجبلؿ كاإلكراـ ، ، الحسيب ، الشافي ، ا



المولى ، البصير ، الحق ، المبين ، المنيب ، الباعث ، المجيب ، المحيي ، المميت ، 
الجميل ، الصادؽ ، المحيط ، الحفيظ ، الكبير ، الرقيب ، القريب ، الفتاح ، التواب ، 

زؽ ، العبلـ ، العلي ، العظيم ، الغني ، ألمقتدر ، األكـر ، القديم ، الوتر ، الفاطر ، الرا
بّْر ، المالك ، القاىر ، الواحد ، ذا الطوؿ ، ذا المعارج ، ذا الفضل ، الخبلؽ ،  الرؤكؼ ، المدى

الكفيل ، الجليل ، الهادم ، الكريم ، الرفيع ، الشهيد ، الوفي ، المطاع ، ذك الملكوت 
 كالجبركت " .

 القاسم ]بن إبراىيم[ )ع(: ( ػ قاؿ272)
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بلغنا أف موسى النبي كإدريس عليهما السبلـ دعوا بهذه األربعين اسمان، كأف رسوؿ اهلل صلى اهلل 
عليو كآلو كسلم كاف يدعو بها، كأف الحسن بن الحسن طلبو الحجاج بن يوسف فدعا بهذه 

و، يا اهلل اإللو الرفيع جبللو، يا اهلل األسماء فىصيًرؼ عنو: سبحانك يا اهلل يارب كل شيء ككارث
المحمود في كل شيء فعالو، يا اهلل يارحمن كل شيء كراحمو، يا اهلل ياحي حين الحي في 

ديمومية ملكو كبقائو، يا اهلل ياقيـو اليعزب عنو شيء علمو كيؤكده، يا اهلل ياكاحد يا أكؿ كل 
و، يا اهلل ياصمد في غير شبو كالشيء كمثلو، شيء كآخره، يا اهلل يادايم بغير زكاؿ كالفناء لملك

يا اهلل ياكتر فبلشيء كفوه كالمداني لوصفو، يا اهلل ياكبير أنت الذم التهتدم كل القلوب 
لعظمتو، يا اهلل يابارمء كل شيء ببل مثاؿ خبل من غيره، يا اهلل ياكافي الواسع لما خلق من 

كلم يخالطو فعالو، يا اهلل ياحناف أنت الذم عطايا فضلو، يا اهلل يانقي من كل جور لم يرضو 
كسعت كل شيء رحمتو، يا اهلل يامناف ذا اإلحساف قد عم كل شيء منتو، يا اهلل يادياف العباد 
ككل شيء يقـو خاضعان لرىبتو، يا اهلل ياخالق من في السموات كمن في األرض ككل شيء إليو 

كو كعزه، يا اهلل يامبتدمء البدايع لم يبتغ في معاده، يا اهلل ياتاـ فبلتصف األلسن كل جبلؿ مل
إنشائها عونان من خلقو، يا اهلل ياعبلـ الغيوب اليؤده شيء من حفظو، يا اهلل يامعيد ما أفنى إذا 

برزت الخبلئق لدعوتو من مخافتو، يا اهلل ياحكيم ذا األناة فبلشيء يعادلو، يا اهلل ياجميل 
و، يا اهلل ياعزيز المنيع الغالب على أمره فبلشيء يعادلو، الفعاؿ ذا المن على جميع خلقو بلطف

 يا اهلل المتعاؿ القريب
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في علو ارتفاعو، يا اهلل ياجبار الملك على كل شيء بقهر عزيز سلطانو، يا اهلل يانور كل شيء 
اهلل أنت الذم انفلقت الظلمات بنوره، يا اهلل ياقدكس الظاىر من كل شيء فبلشيء يعادلو، يا 

ياقريب دكف كل شيء قربو، يا اهلل ياعلي الشامخ فوؽ كل شيء علوه كارتفاعو، يا اهلل ياجليل 
المتكبر على كل شيء كالعدؿ كالصدؽ أمره، يا اهلل ياحميد فبلتبلغ األكىاـ كل شأنو كمجده، 

ر كالعز كالكبرياء يا اهلل يابديع البدائع كمعيدىا بعد فنائها بعائدتو، يا اهلل ياعظيم ذا الثنا الفاخ
فبليذؿ عزه، يا اهلل ياكريم أنت الذم مؤل كل شيء عدلو، يا اهلل ياعجيب كل آالئو كثنائو، يا 
اهلل ياخالق الخلق كمبتدعو كمغني الخلق ككارثو، يااهلل يارحيم كل صريخ ككل مكركب كغياثو 

 كمعاده، يا اهلل ياقاىر البطش الشديد الذم اليطاؽ انتقامو.
بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك مسألة المسكين المستكين، كأبتغي إليك ابتغاء التائب ثم يدعو 

الفقير، كأتضرع إليك تضرع الضرير كأبتهل إليك ابتهاؿ المذنب الذليل، أسألك مسألة من 
خضعت لك رقبتو، كرغمت لك أنفو، كعفر كجهو، كسقطت لك ناصيتو، كانهملت لك دموعو، 

غرقتو خطاياه، كفضحتو عبراتو، كظلت عنو حيلتو، كذىبت عنو قوتو، كفاضت إليك عبرتو، كأ
كانقطعت عنو حجتو، كأسلمتو ذنوبو، أسألك الهدل كأفضل الشكر في النعماء، كأحسن الذكر 

 في الغفلة، كأشد التذرع في الرغبة، كأبكى العيوف في الخشية.
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 ( باب االستغفار11)
بن ميموف، قاؿ:حدثنا علي بن القاسم، عن ]عبيداهلل بن  ( ػ حدثناإبراىيم بن محمد273)

 الوليد[ الوىصَّافي، عن عطية ]بن سعيد العىٍوفي[،
عن أبي سعيد الخدرم، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: "من قاؿ: أستغفر اهلل 

ليو من الذنوب مثل الذم الإلو إال ىو الحي القيـو كأتوب إليو، ثبلثان. غفر اهلل لو كإف كاف ع
 رىٍمل عىاًلج " .

( ػ حدثنا حسين بن حريث الخزاعي أبو عمار المركزم، عن عبدالعزيز بن أبي حاـز 274)
 ]سلمة بن دينار[، عن كثير بن زيد ]األسلمي[، عن عثماف بن ربيعة )أك ابن أبي ربيعة( ،

اد بن أكس، أال أديلُّك عن شداد بن أكس، أف النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم قاؿ : " ياشد
على سيد االستغفار: اللهم أنت ربي ال إلو إال أنت، أنت خلقتني كأنا عبدؾ كأنا على عهدؾ 
ككعدؾ ما استطعت، أعوذ بك من شر ماصنعت، كأبوء إليك بنعمتك علي، كأعترؼ بذنوبي 

 فاغفر لي ذنوبي فإنو اليغفر الذنوب إال أنت ياغفار " .



يمسي فيأتي عليو قىدىريه قػىٍبلى ذلك إال كجبت لو الجنة، كاليقولها مصبح فبليقولها أحدكم حين 
 فيأتي عليو قىدىريه إال كجبت لو الجنة .

( ػ حدثني علي بن أحمد بن عيسى بن زيد، عن أبيو، عن حسين ]بن علواف[، عن 275)
 عمرك بن خالد، عن أبي ىاشم ]الريمَّاني[، عن زاذاف،

اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم يقوؿ: "عودكا ألسنتكم عن سلماف قاؿ: سمعت رسوؿ 
 االستغفار، فإف اهلل لم يعلمكم االستغفار إال كىو يريد أف يغفر لكم" .

( ػ حدثني علي بن أحمد بن عيسى، عن أبيو، عن حسين بن علواف، عن عمرك بن 276)
 خالد، عن أبي ىاشم، عن زاذاف،
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 صلى اهلل عليو كآلو كسلم يقوؿ ػ ك ]قد[ أتاه رجل فشكى عن سلماف قاؿ: سمعت رسوؿ اهلل
إليو بعض مايكوف منو ػ: "أين أنت عن االستغفار" ، ثم قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو 
كسلم: "من ختم يومو يقوؿ عشران: أستغفر اهلل الذم الإلو إال ىو الحي القيـو كأتوب إليو، 

ت التواب الرحيم. إال غفر اهلل لو ماكاف في يومو، أك قالها في اللهم اغفر لي كتيٍب عىليَّ إنك أن
 ليلو إال غفر اهلل لو ماكاف في ليلو " .

 ( ػ حدثناإسماعيل بن بهراـ ، عن سليماف بن جعفر ، عن سفياف الثورم، قاؿ:277)
دخلت على جعفر بن محمد فقلت أصلحك اهلل، حدثني عن أبيك، فقاؿ: حدثني أبي أف 

األنصار أتى النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم فقاؿ: بأبي كأمي أنت يا رسوؿ اهلل،  إنسانان من
عىلٍّْمني شيئان يقربني إلى الجنة، كيباعدني من النار، قاؿ: "نعم، التسأؿ الناس شيئان" . قاؿ لو 

الفتى: زدني. قاؿ: "تستحي من اهلل كما تستحي من أفضل عشيرتك" . فقاؿ لو الفتى: زدني. 
: "نعم، استغفر اهلل في ديبير كل صبلًة عصرو سبعين مرة، يغفر اهلل لك بها ذنوب سبعين فقاؿ

عامان" . فقاؿ: كاهلل يا رسوؿ اهلل ما أتت علي سبعوف عاـ. قاؿ: "فيغفر بها ألبيك" . قاؿ: كال 
 .أتت على أبي. قاؿ: "فيغفر بها ألمك" . قاؿ: كال أتت على أمي. قاؿ: "فيغفر بها لجيرانك" 

( ػ حدثنا أحمد بن يحيى، قاؿ: حدثنا عقبة بن ميٍكرًـ ]الضىبّْي[، عن إسماعيل بن أبي 278)
 أكيس ، حدثني إسحاؽ بن صالح، عن موسى بن موسى،
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عن الزىرم رفع الحديث إلى النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم قاؿ: "سمع في ذلك أىل السماء 
لو إال اهلل" . ثم قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: فتركوا ماىم فيو، كأقبلوا على الإ

"كالمبلئكة اليذنبوف، كلئن يذنبوف ليسوفوه باالستغفار، فإف أفضل العلم الإلو إال اهلل، كأفضل 
ٍغفً  ٍر الدعاء االستغفار، كقرأ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: ?فىاٍعلىٍم أىنَّوي الىًإلىوى ًإالَّ اهلل كىاٍستػى

نًٍبكى كىلًٍلميٍؤًمًنٍينى كىالميٍؤًمنىاًت? ]محمد:  [ ردَّ اهلل عليو من كل مؤمن أكؿ الدىر أك ىو كائن 19لىذى
 إلى يـو القيامة " .

( ػ حدثنا عبد اهلل بن محمد الصيرفي ، قاؿ: حدثني زيد بن الحسن بن زيد ، قاؿ: 279)
 ن ضميرة، عن أبيو، عن جده،حدثني أبو بكر بن أبي أكيس، عن حسين بن عبد اهلل ب

عن علي قاؿ: دخل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم على أـ سلمة فقالت: يا رسوؿ اهلل 
اٍنًحلني. فقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: "ماعلمت أف لي من طشت يحبل كال 

تغفرؾ مما نحت يحبى ، كلكن أعلمك خيران مما علقت عليو الدنيا، قولي: اللهم إني أس
أعطيتك من نفسي ثم لم أًؼ لك بو، كأستغفرؾ لما أردت بو كجهك فخالطني فيو ماليس لك، 

 كأستغفرؾ للنعم التي أنعمت بها علي فػىقىًويت بها على معاصيك" .
( ػ حدثنا إبراىيم بن محمد بن ميموف، عن عبد اهلل بن خىراش ]بن حىٍوشىب[، عن العىوَّاـ 280)

 :]بن حىٍوشىب[، قاؿ
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حدثني من سمع عليان يقوؿ: " إف من خياركم كل مفتتن تػىوَّاب " . قيل: فإف عاد ؟ قاؿ : " 
فليستغفر كليتب ". قيل: فإذا عاد ؟ قاؿ : " فليستغفر كليتب " . قيل: إلى متى ؟ قاؿ: " حتى 

 يكوف الشيطاف ىو المخسور " .
امة ]البجلي[، عن رجل )قاؿ أبو ( ػ حدثنا مكحوؿ بن إبراىيم ، عن عصاـ بن قد281)

 جعفر: أحسبو عكرمة( ،
عن ابن عباس، قاؿ: " من قاؿ أستغفر اهلل الذم الإلو إال ىو الحي القيـو كأتوب إليو. ثبلثان، 

 غفر اهلل لو كإف كانت ذنوبو مثل زىبىًد البحر"
]من أىل ( ػ حدثنا جعفر بن محمد بن عبدالسبلـ ، عن المحاربي، عن عامر بن يساؼ 282)

 اليمامة[، عن يحيى بن أبي كثير، عن رجل، عن أبي ذر،
عن أبي ىريرة، قاؿ من قاؿ: "أستغفر اهلل الذم الإلو إال ىو الحي القيـو كأتوب إليو. ثبلث 

 مرات، غفر اهلل لو ذنوبو كإف كاف قد فػىرَّ من الزٍَّحف " .



 ر ]الجعفي[.( ػ حدثنا أحمد بن صبيح، عن ]سفياف[ بن عيينة، عن جاب283)
عن أبي جعفر ]الباقر[، قاؿ: إني ألكتمها كلًدم مخافة أف يػىتًَّكليوا : " أستغفر اهلل الذم الإلو 
إال ىو الحي القيـو كأتوب إليو. من قالها ثبلثان غفر اهلل لو ذنوبو، كإف كاف قد فػىرَّ من الزحف. 

 أك قاؿ: كإف كانت مثل زىبىًد البحر" .
موسى ، قاؿ: حدثنا أبو داكد ]سليماف بن داكد[ الطيالسي، قاؿ:  ( ػ حدثنا يوسف بن284)

 حدثنا عبد ربو ]بن الحكم بن سفياف[ الثقفي، قاؿ:
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سمعت بكر بن عبد اهلل المزني يقوؿ: لكل آدمي في كل يـو صحيفة جديدة يكتب فيها عملو، 
ة ليس فيها استغفاره كلو في كل ليلة صحيفة جديدة يكتب فيها عملو، فإذا صعدت الصحيف

صيعد بها سوداء مظلمة، كإذا صعد بها كفيها اإلستغفار كلو كاف في مكاف كاحد صعد بها تؤلأل 
 نوران.

( ػ حدثنا أبو القاسم، قاؿ: حدثنا أحمد بن جعفر الخياط ، قاؿ: حدثنا حسن بن يحيى 285)
 ]الرازم[، قاؿ: حدثنا حسين بن حسن ]األشقر[ ، عن ثابت ، قاؿ:

عت محمد بن عبد اهلل بن الحسن يقوؿ: لما بعث اهلل محمدان صلى اهلل عليو كآلو كسلم، سم
أعطي ىيوى كأيمَّتو االستغفار؛ فانصرؼ جنود إبليس لعنهم اهلل إليو. فقالوا: يارأس كل خطيئة إف 

فوكم  ىذا العبد الصالح قد أعطيى ىو كأمتو االستغفار فهم يذنبوف كيستغفركف فػىيػيٍغفىر لهم. قاؿ:
 إبليس لعنو اهلل، قاؿ: ثم قاؿ: ألتيحنهم فتنة اليستغفركف منها.

 قاؿ محمد بن عبد اهلل: ليس إال أىوائهم اليستغفركف منها.
( ػ حدثنا أحمد بن يحيى، قاؿ: حدثني حسين بن علي ]الجعفي[، عن بكر بن خينىيس 286)

 ]الكوفي[،
و خمسان كعشرين مرة: أستغفر اهلل الذم الإلو عن أبي رجاء الشامي ػ بلغو ػ قاؿ: من قاؿ في يوم

إالىو الحي القيـو كأتوب إليو. دفع اهلل عن أىل مصره أك عن أىل قريتو كجعلو اهلل من 
األبداؿ، كمن استغفر اهلل للمؤمنين كالمؤمنات كالمسلمين كالمسلمات في يومو خمسان 

 بيتان في الجنة " .كعشرين مرة طىهَّر اهلل قلبو من الًغٌش كالحسد، كبنا لو 
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 ( باب الرقاؽ12)
 البكاء من خشية اهلل

( ػ حدثنا عبد اهلل ]بن الحكم بن أبي زياد[، قاؿ: حدثنا سيار ]بن حاتم[، عن جعفر 287)
 ]بن سليماف[،

قاؿ: حدثنا مالك بن دينار ، قاؿ: قاؿ عيسى بن مريم صلى اهلل عليو ألصحابو: مالكم تأتوني 
 الصوؼ كقلوبكم قلوب الجبارين، البسوا ثياب الملوؾ كأميتوا قلوبكم بالخشية.كعليكم ثياب 

( حدثنا حسين بن نصر، عن خالد بن عيسى، عن حصين بن مخارؽ، عن جعفر بن 288)
 محمد، عن أبيو،

عن علي بن أبي طالب أف النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم قاؿ: "ما اٍغرىٍكرىقت عين بمائها من 
ال حـر اهلل جسدىا على النار، فإف فاضت على خدىا لم يصب كجهها قػىتىر كالذلة، خشية اهلل إ

كليس عمل إال كلو كزف إال الدمعة من خشية اهلل فإف اهلل جل كتعالى يطفي بها بحوران من النار " 
. 
 ( ػ حدثنا محمد بن جميل، عن محمد بن فضيل، عن الهجرم، عن أبي عقبة ،289)

ظل العرش يـو الظل إال ظلو رجل إذا ذكر اهلل عز كجل فاضت عيناه  عن سلماف، قاؿ: " في
 من خشية اهلل عز كجل " .
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 الزىد
( ػ حدثنا محمد بن عبد اهلل بن نوفل األسدم ، قاؿ: حدثني عبيد بن العنبس، قاؿ: 290)

 حدثنا إسحاؽ بن سليماف ]الرازم[، عن موسى بن عبيدة ، عن زيد بن أسلم،
عيد الخدرم، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: " إف كاف النبي من عن أبي س

أنبياء اهلل صلى اهلل عليهم ليسلط عليو القمل حتى تقتلو، كإف كاف النبي من انبياء اهلل صلى اهلل 
عليهم ليعرل حتى اليجد شيئان يوارم بو عورتو غير العباءات يتدرعها، ثم يفرحوف بذلك كما 

 ف بالغنا كالعافية " .تفرحو 
( ػ حدثنا كاصل بن عبد األىٍعلىى، عن ]محمد[ بن فضيل، عن أبيو، عن أبي حاـز 291)

 ]سليماف األشجعي[،
عن أبي ىريرة، قاؿ: كنت في سبعين من أصحاب الصفة، مامنهم رجل إال عليو ]إما[ رداء 



كمنها مايبلغ الركبتين،  يرده كإما كساء قد ربطوىا في أعناقهم، فمنها مايبلغ نصف الساؽ،
 فيجمعو بيده مخافة أف ترل عورتو.
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 التقول كاليقين
( ػ حدثنا محمد ]بن إسماعيل[، قاؿ: حدثنا جعفر بن أباف ، قاؿ: حدثنا محمد بن زياد 292)

 اليشكرم ]الميموني[، عن محمد بن منصور ،
م: "ياحبذا نـو األكياس كأكطارىم،  عن ابن عباس، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسل

كيف يغلبوا سىهىر الحمقاء كاجتهادىم، كلمثقاؿ ذرة من صاحب تقول كيقين أفضل من ملء 
 األرض من المفسدين " .

( ػ حدثنا عثماف بن أبي شيبة، قاؿ: حدثنا أبو معاكية ]ىشيم بن بشير[، عن داكد بن 293)
 أبي ىند ، عن أبي عثماف ]النَّهدم[،

ماف ]الفارسي[ ، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: " إف اهلل خىلىقى يـو عن سل
خىلىقى السموات كاألرض مائة رحمة، كل رحمة طباؽ مابين السماء كاألرض، فجعل في األرض 
منها كاحدة، فيها: تعطف الوالدة على كلدىا، كالوحش بعضها على بعض، كأخَّر تسعان كتسعين 

 قيامة، فإذا كاف يـو القيامة أكملها اهلل بهذه مائة، فيصبها على المتقين " .إلى يـو ال
 ( ػ حدثنا علي بن منذر، عن ابن فضيل، قاؿ: حدثنا إسماعيل بن مسلم، قاؿ:294)

حدثنا الحسن، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: "أيها الناس أال إف الناس لم 
 ران من اليقين كالعافية، أال فاسألوىما اهلل " .يعطوا شيئان من الدنيا خي

 ( ػ حدثناعلي بن منذر، عن ابن فضيل، قاؿ: حدثنا يزيد بن أبي زياد،295)
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عن عبد اهلل بن الحارث، قاؿ: قاؿ العباس: يا رسوؿ اهلل علمني شيئان أسألو ربي. قاؿ: "سل 
قاؿ: يا رسوؿ اهلل علمني شيئان أسألو ربي.  ربك العافية، قاؿ: ثم لبث ماشاء اهلل أف يلبث، ثم

 قاؿ: سل ربك العافية. قاؿ: ياعباس ياعم رسوؿ اهلل اسأؿ اهلل العافية في الدنيا كفي اآلخرة " .
( ػ حدثنا يوسف بن موسى ]القطاف[، عن عبدالرحمن بن مغرا، قاؿ: حدثنا األعمش، 296)

 عن يزيد بن أبي زياد، عن عبد اهلل بن الحارث ،



عن العباس بن عبدالمطلب، قاؿ، قلت: يا رسوؿ اهلل إني أريد أف أدعو اهلل من غدكة إلى 
 الليل، قاؿ: "فاسأؿ اهلل العافية " .

(62/2) 

 

 سعة ملك اهلل
 ( ػ حدثنا محمد بن جميل، عن محمد بن جبلو ]الطحاف[،297)

ربو يطير في  عن يحيى بن خلف، أف ملكان من مبلئكة الرب لو ألف ألف جناح، استأذف
ملكوت الرب، فأكحى اهلل إليو: انظر. فرفع رأسو إلى العرش فػىتػىعىلَّم فيو عبلمة، ثم طار ألف عاـ 

 بألف جناح، ثم كقف إلى العبلمة فوجده لم يجاكزه بقبلمة ظفر.
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 نعمة الفراغ كالصحة
أبي ىند الفزارم[،  ( ػ حدثنا عثماف بن أبي شيبة، عن ككيع، عن عبد اهلل بن سعيد ]بن298)

 عن أبيو،
عن ابن عباس، قاؿ: ]قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم[ : "نعمتاف مغبوف فيهما كثير 

 من الناس: الفراغ كالصحة " .
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 العمل من أجل الثواب
 ( ػ حدثنا محمد بن راشد المحاربي، عن رجل،299)

و كآلو كسلم: "من بلغو عن اهلل عز كجل ثوابان عن الحسن، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل علي
 في عمل فعمل بو، أعطاه اهلل ذلك الثواب، كإف لم يكن ذلك الحديث حق " .
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 من صفوة الدعاء
 ( ػ حدثناحسين بن نصر، عن خالد، عن حصين، عن جعفر، عن أبيو،300)

لم تيمىلٍّْكني منها شيئان، فإذا  أف عليان مر على رجل كىو يقوؿ: " اللهم إف قلبي كناصيتي بيدؾ
فعلت ذلك بهما فكن أنت كاليهما كاىدىما إلى سواء السبيل. فقاؿ علي: ىذا من صفوة 

 الدعاء ".
 ( ػ حدثنا علي بن منذر، عن محمد بن فضيل، قاؿ: حدثنا محمد األنصارم، قاؿ:301)

بينما ىو يصلي فسمع رجبل حدثني أبو العاص الكناني أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم 
من خلفو كىو يقوؿ : اللهم أرني الدنيا كما تراىا. فلما انصرؼ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو 

كسلم من الصبلة قاؿ: "من صاحب الدعوة ؟ " قاؿ الرجل: أنا. قاؿ: "إف اهلل تبارؾ كتعالى 
 ذم يراىا صالحوا عبادؾ " .اليرل الدنيا كالذم تراىا، فإذا كنت قائبل فقل: أرني الدنيا كال
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 كصية فاطمة عليها السبلـ فيمن يغسلها
( ػ حدثنا محمد بن عبيد، عن إبراىيم، عن أبي يحيى، قاؿ: حدثني عمارة بن المهلب 302)

 الغفارم، عن أـ جعفر بنت محمد بن جعفر بن أبي طالب،
إذا ماتت إال أنا كعلي،  عن جدتها أسماء بنت عميس، قالت: أكصتني فاطمة أف اليغسلها

 فغسلتها أنا كعلي.
 قاؿ أبو جعفر، يقولوف: كاف علي يصب الماء، كاهلل أعلم.
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 اللهم الإلو إال أنت إني ظلمت نفسي
( ػ حدثنا محمد بن إسماعيل، قاؿ: حدثنا عبيداهلل بن موسى ]بن باذاـ[، عن إسرائيل 303)

 ش[،]بن يونس[، عن منصور، عن ربعي ]بن خرا
عن علي قاؿ: " ماكلمات أحب إلى اهلل تبارؾ كتعالى أف يقولهن العبد من أف يقوؿ: اللهم الإلو 

 إال أنت، اللهم إني قد ظلمت نفسي فاغفر لي ذنوبي، فإنو اليغفر الذنوب إال أنت ".
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 الحوؿ كالقوة إال باهلل
مد بن عبد اهلل ، عن أبي ( ػ حدثنا علي بن منذر، عن ابن فضيل ، قاؿ: حدثنا مح304)

 سلمة،
عن أبي ىريرة، قاؿ: خرجت مع رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم من المدينة فقاؿ: "يا أبا 

ىريرة أال أدلك على كنز من كنوز الجنة ؟ قلت: بلى يا رسوؿ اهلل. قاؿ: الحوؿ كالقوة إال 
 باهلل، كالملجأ من اهلل إال إليو " .
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 حين تمسوف كحين تصبحوفسبحاف اهلل 
( ػ حدثنا محمد بن إسماعيل ، قاؿ: حدثني زيد بن حباب، عن رجل بخراساف، عن زيد 305)

 العمي، عن أبي الٌصٌديق الناجي،
عن عبد اهلل بن عباس، قاؿ: من قاؿ: ?سيٍبحىافى اهلل ًحٍينى تيٍمسيٍوفى كىًحٍينى تيٍصًبحيٍوفى كىلىوي الحىٍمدي ًفٍي 

كىاألىٍرًض كىعىًشيان كىًحٍينى تيٍظًهريٍكفى ييٍخًرجي الحىيَّ ًمنى الميًّْت كىييٍخًرجي المىيّْتى ًمنى الحىيّْ السَّمىوىاًت 
 : [ كتبت لو حسنات من يـو 19ػ  17كىييٍحًيي األىٍرضى بػىٍعدى مىٍوتًهىا كىكىذىًلكى تيٍخرىجيٍوفى? ]الرـك

 حتى تقـو الساعة. قالها، عدد قطر المطر كالبرد حتى يموت، كبعد مايموت
 فقاؿ لو ابن عباس: فمن يدخل النار بعدىا ؟ قاؿ: من لم يتقبل اهلل منو.
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 ( باب فضل الإلو إالاهلل13)
( ػ حدثنا محمد بن عمر المازني ]البصرم[، عن داكد بن ميحىبَّر، عن عىبَّاد ]بن كثير[، 306)

 عن أبي الزبير ]المكي[،
: قاؿ النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم: " التزاؿ الإلو إال اهلل تنفع عن جابر بن عبد اهلل، قاؿ

أىلها مالم ييبالوا إذا سىًلمت لهم دنياىم ماانتقص من دينهم، فإذا كانوا كذلك، قيل لهم: كذبتم 
 ماقلتموىا صادقين".

 ( ػ حدثنا محمد بن إسماعيل، قاؿ: حدثني علي بن عبد الحميد الشيباني، قاؿ: حدثنا307)
 ًحبَّاف بن علي ]العىنىًزم[، عن ليث ]بن أبي سليم[، عن رجل،



عن أبي ذر، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: "التزاؿ الإلو إال اهلل تىٍدفىع سىخىطى 
الرب عن ىذه األمة حتى اليبالوا ماذىب من دينهم إذا سلمت لهم دنياىم، فإذا كانوا كذلك 

 هم: كذبتم لستم بصادقين" .ريدٍَّت عليهم، كقيل ل
( ػ حدثنا أحمد بن عبدالجبار، عن سعيد بن منصور ]الخراساني[، قاؿ: حدثنا عثماف 308)

 بن مطر ]الشيباني[، عن الهيثم بن جىمَّاز ]البكائي[ ، عن أبي داكد ]نػيفىٍيع بن الحارث[،
اؿ الإلو إال اهلل مخلصان عن زيد بن أرقم، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: "من ق

قلبو دخل الجنة" . ثم قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: "كاإلخبلص ببلإلو إال اهلل، أف 
 تحجزؾ مماحـر اهلل عليك" .

 ( ػ حدثنا زكريا بن يحيى بن نجيح، عن ىشاـ بن حىسَّاف، عن الحسن،309)
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عليو كآلو كسلم، قاؿ: "من لقي اهلل يشهد أف الإلو عن عبد اهلل بن مسعود أف النبي صلى اهلل 
إال اهلل مخلصان اليخلط بها غيرىا دخل الجنة" . قاؿ: فقاـ إليو علي بن أبي طالب كـر اهلل 

كجهو، فقاؿ: يا رسوؿ اهلل بأبي أنت كأمي، كيف يقولها مخلصان اليىٍخليط بها غيرىا ؟ قاؿ النبي 
ـه يقولوف صلى اهلل عليو كآلو كسلم: "نعم، حً  ٍرصان على الدنيا كجمعان لها من غير ًحلّْها، كأقوا

أقواؿ األنبياء عليهم السبلـ كيعملوف عمل الجبابرة، فمن لقي اهلل كليس فيو شيء من ىذه 
 الخصاؿ كىو يقوؿ: الإلو إال اهلل مخلصان دخل الجنة".

ن كيساف[، عن ( ػ حدثنا محمد بن عبيد، قاؿ: حدثنا حسن بن علي ، عن مسلم ]ب310)
 الهيثم بن جىمَّاز، عن أبي داكد ]نػيفىٍيع بن الحارث[،

عن زيد بن أرقم، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: "إف اهلل عهد إليَّ أف اليأتي 
أحد من أمتي ببلإلو إال اهلل مخلصان اليخلطها بشيء إال كجبت لو الجنة" . قالوا: يا رسوؿ اهلل، 

إلو إال اهلل ؟ قاؿ: "ًحٍرص على الدنيا كجمع لها، كقـو يقولوف قوؿ األنبياء عليهم كمايخلط ببل
 السبلـ كيعملوف عمل الجبابرة" .

( ػ حدثنا يوسف بن موسى ]القطاف[، عن مسلم بن إبراىيم األزدم، قاؿ: حدثنا كاصل 311)
 بن مرزكؽ الباىلي، قاؿ: حدثنا رجل من بني مخزـك يكنى أبا ًشٍبل ،
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عن جده ػ ككانت لو صحبة مع رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم ػ : أف رسوؿ اهلل صلى اهلل 
عليو كآلو كسلم، قاؿ لمعاذ بن جبل: "يامعاذ، كم تذكر ربك كل يـو من مرات، كل يـو عشرة 

أفضل آالؼ مىرَّة " ؟ فقاؿ: يا رسوؿ اهلل كل ذلك أفعل. قاؿ: "أفبل أدلك على أىوف من ذلك ك 
؟ تقوؿ: الإلو إال اهلل عدد ما أحصى، ال إلو إال اهلل عدد كلمات اهلل الحسنى، الإلو إال اهلل عدد 

 خلقو، الإلو إالاهلل مثلو معو، كالحمدهلل مثلو معو، اليحصيو محص مىلىك كالغيره) ) .
ن ( ػ حدثناعثماف بن أبي شيبو ، عن جرير ، عن األعمش ، عن ًشٍمر ]بن عطية[، ع312)

 شىٍهر بن حوشب، عن أشياخ التػٍَّيم،
عن أبي ذر قاؿ قلت: يا رسوؿ اهلل علمني ماينفعني اهلل بو. قاؿ: "إذا عملت سيئة فاعمل 

حسنة، فإنها عشر أمثالها" . قلت: يا رسوؿ اهلل من الحسنات الإلو إال اهلل ؟ قاؿ: "نعم ىي 
 أحسن الحسنات" .

 دثنا ككيع، قاؿ: حدثنا األعمش، عن أبي صالح،( ػ حدثنا محمد بن إسماعيل، قاؿ:ح313)
عن أبي ىريرة أك عن أبي سعيد ػ شك األعمش ػ قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو 

 كسلم: "من قاؿ أشهد أف الإلو إال اهلل، كإني رسوؿ اهلل كلقي اهلل بها غير شىاٌؾ دخل الجنة" .
دثنا المحاربي، عن ]عبيداهلل بن الوليد[ ( ػ حدثناحسن بن مالك ]الضىبّْي[، قاؿ: ح314)

 الوىصَّافي، عن رجل،
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عن أنس، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: "من قاؿ: الإلو إالاهلل، غيًرست لو 
شجرة في الجنة، من ياقوتة حمراء، منبتها في مسك أبيض، طعمها أحلى من العسل، كأشد 

يحان من المسك، فيها مثل ثدم األبكار تنفلق عن سبعين حيلَّة" . قاؿ بياضان من الثلج، كأطيب ر 
رجل: يا رسوؿ اهلل إذان نكثر من أف نقوؿ: الإلو إال اهلل. قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو 

 كسلم: "خير اهلل أكثر كأطيب" .
ثنا أبو ( ػ حدثنامحمد بن إسماعيل ، قاؿ:حدثني محمد بن مسكين اليمامي ، قاؿ: حد315)

 حفص ]عمر بن إبراىيم[ العبدم، عن أباف،
عن أنس، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: "من قاؿ: الإلو إال اهلل غيرس لو بها 

 شجرة في الجنة، نباتها في مسك أبيض، ألين من الزبد كأحلى من العسل" .
ن صالح البرجمي، قاؿ: حدثنا ( ػ حدثنا عبد اهلل بن عيسى ، قاؿ: حدثنا عبدالحميد ب316)

 أبو معاكية ]ىشيم بن بشير[، عن عبدالرحمن بن زياد األفريقي،



عن عبدالرحمن بن أبي رافع، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: "إف أفضل العلم 
نًٍبكى الإلو إال اهلل، كأفضل الدعاء االستغفار" ثم قرأ ?فىاٍعلىٍم أىنَّوي الىًإلىوى ًإالَّ اهلل ٍغًفٍر ًلذى  كىاٍستػى

 :  [.19ػ  17كىلًٍلميٍؤًمًنٍينى كىالميٍؤًمنىاًت? ]الرـك
( ػ حدثنا عباد ، عن ابن فضيل ، عن السًَّرم بن إسماعيل ، عن عامر ]بن شراحيل 317)

 الشعبي[،
عن النعماف بن بشير، قاؿ: سمعت النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم يقوؿ: "من قاؿ عند 

 إلو إال اهلل. دخل الجنة" .الموت: ال
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( ػ حدثنا محمد بن إسماعيل، قاؿ: حدثني الوضاح بن يحيى النهشلي، قاؿ: حدثنا أبو 318)
 بكر النهشلي، عن أباف ]بن أبي عياش[،

عن أنس، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: "من قاؿ: أشهد أف الإلو إال اهلل 
 لذنوب حتى تسكن إلى مثلها" .طمىسىت مابينها من ا

( ػ حدثنا محمد بن إسماعيل ، قاؿ: حدثني حسين بن علي الجعفي، عن طعمة بن علي 319)
 الجعفرم، عن أباف بن أبي عياش،

عن أنس، قاؿ: قلت يا رسوؿ اهلل ماثمن الجنة ؟ قاؿ: "الإلو إال اهلل " . كقاؿ رسوؿ اهلل صلى 
يقوؿ في كل يـو كليلة: الإلو إال اهلل، إال أتت على مافي اهلل عليو كآلو كسلم: "مامن مسلم 

 صحيفتو من سىفىو فطلستها" .
( ػ حدثنا محمد بن راشد ]المحاربي[ ، قاؿ: حدثنا عيسى بن عبد اهلل ]بن محمد بن 320)

 عمر بن علي بن أبي طالب[، قاؿ: أخبرني أبي، عن أبيو، عن جده ،
 عليو كآلو كسلم: " ليس على أىل الإلو إالاهلل كحشة عن علي، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل

في قبورىم، كأني أنظر إليهم ينفضوف التراب عن رؤكسهم، يقولوف: الحمدهلل الذم صدقنا 
 كعده " .

( ػ حدثنا محمد بن إسماعيل، قاؿ: حدثنا يحيى بن عبدالحميد ]الحماني[، قاؿ: حدثنا 321)
 عبدالرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيو،

عن ابن عمر، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: "ليس على أىل الإلو إالاهلل 
كحشة في قبورىم، كالفي منشرىم، ككأني بأىل الإلو إال اهلل ينفضوف التراب عن رؤكسهم، 

 يقولوف: الحمدهلل الذم أذىب عنا الحىزىف" .
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ا سعيد بن منصور الخراساني، قاؿ: حدثنا ( ػ حدثنا محمد بن إسماعيل، قاؿ: حدثن322)
عبدالعزيز بن محمد ]الدراكردم[، عن عمرك بن أبي عمرك ، عن سعيد بن أبي سعيد 

 ]المىٍقبيرم[،
عن أبي ىريرة، قاؿ: قلت يا رسوؿ اهلل من أسعد الناس بشفاعتك يـو القيامة ؟ قاؿ: "لقد 

ى الحديث . أسعد الناس بشفاعتي ظننت أف اليسألني عن ىذا غيرؾ، لما رأيت من حرصك عل
 يـو القيامة، من قاؿ: الإلو إالاهلل خالصان من قلبو " .

( ػ حدثنا محمد بن إسماعيل، قاؿ: حدثنا جعفر بن عوف ، قاؿ: أخبرنا سلمة بن كرداف 323)
 ]الليثي[،

 قاؿ: سمعت أنسان يقوؿ: لقيت معاذان فقلت لو من أين جئت ؟ قاؿ: من عند رسوؿ اهلل صلى
اهلل عليو كآلو كسلم. قلت: فما سمعتو يقوؿ ؟ قاؿ: سمعتو يقوؿ: "من قاؿ: الإلو إال اهلل 

مخلصان دخل الجنة" . قاؿ: قلت لو: أفبل أسألو ؟ قاؿ: بلى. فقلت: يا رسوؿ اهلل إف معاذان 
 جاء ني فقاؿ: كذا ككذا . قاؿ: "صدؽ معاذ" .

بن عثماف الجزار ، قاؿ: حدثنا عمرك ]بن ( ػ حدثنا أحمد بن يحيى، قاؿ: حدثنا سعيد 324)
 شمر[، عن ليث ]بن أبي سليم[، عن طاككس،

عن ابن عباس، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: "ماقلت، كال قاؿ القائلوف، كال 
المبلئكة المقربوف، كال النبيوف، كالمرسلوف، كالعباد اهلل الصالحوف، كمن سبح اهلل رب 

 السموات كاألرضين، أفضل من الإلو إال اهلل في حياة كالعند كفاة" . العالمين في
( ػ حدثنا محمد بن إسماعيل، قاؿ: حدثني الوليد بن ]القاسم، حدثنا إسماعيل بن[ أبي 325)

 خالد، عن عطية العوفي،
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لو إال اهلل عن أبي سعيد الخدرم، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: " من قاؿ: الإ
 مخلصان دخل الجنة " .

( ػ حدثنا محمد بن إسماعيل، قاؿ: حدثنا الوضاح بن يحيى النهشلي، قاؿ: حدثنا حاتم 326)
بن إسماعيل المدني، عن محمد بن عجبلف، عن محمد بن يحيى بن حباف الهمداني، عن عبد 

 اهلل بن ميحىٍيرز، عن الصالحي ، قاؿ:



ىو مريض، فقاؿ: كأيم اهلل ماكتمتكم حديثان أظن لكم فيو دخلت على عبادة بن الصامت، ك 
، سمعت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو  خيران إال قد حدثتكموه إال حديثان كاحدان، كسأحدثكم بو اليـو

كآلو كسلم يقوؿ: "إف اهلل جل كتعالى حىرَّـ النار على من شهد أف الإلو إال اهلل كأف محمدان 
 رسوؿ اهلل" .

أحمد بن يحيى، قاؿ: حدثنا زيد بن حيبىاب، قاؿ: حدثنا حميد المكي، عن  ( ػ حدثني327)
 عطاء، عن أبي ىريرة، قاؿ:

حدثنا سلماف أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم قاؿ: " من قاؿ: اللهم إني أشهدؾ، 
كأشهد مبلئكتك، كحملة عرشك، كأشهد من في السموات كمن في األرض، أنك أنت اهلل الإلو 

أنت كحدؾ الشريك لك، كأشهد أف محمدان عبدؾ كرسولك، من قالها مرة عتق ثلثو من  إال
 النار، كمن قالها مرتين عتق ثلثيو من النار كمن قالها ثبلثان عتق كلو من النار " .

 ( ػ حدثنا علي بن منذر، عن ابن فضيل، عن أباف بن أبي عياش، عن موسى المدائني،328)
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عن النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم قاؿ: "من قاؿ: اللهم إني أشهدؾ، كأشهد  عن أبي ىريرة،
حملة عرشك، كمبلئكتك، كجميع رسلك، أني أشهد أنك أنت اهلل الإلو إال أنت كحدؾ 

الشريك لك، كأف محمدان عبدؾ كرسولك. فإف قالها مرة، عتق ربعو من النار، فإف قالها مرتين، 
قالها ثبلث مرات عىتىق ثبلثة أرباعو من النار، فإف قالها أربع مرات عىتىق نصفو من النار، فإف 

 عىتىق كلو من النار " .
( ػ حدثنا حسين بن إبراىيم التميمي، قاؿ: حدثني أبو الحسين السهمي، عن رجل قد 329)

 نسيتو من أىل المدينة،
كن فيو بنى اهلل لو عن ابن عباس، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: " أربع من  

قصران في الجنة، من كاف عصمة أمره الإلو إال اهلل، كإذا أذنب قاؿ: أستغفر اهلل، كإذا أكتي خيران 
 قاؿ: الحمدهلل، كإذا أصابتو مصيبة قاؿ: إنا هلل كإنا إليو راجعوف " .

ف ( ػ حدثنا محمد بن إسماعيل ، قاؿ: حدثنا أبو نعيم ]الفضيل بن دكين[، عن سفيا330)
 ]الثورم[، عن عبد اهلل ]بن نجيح[، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيو ]ذكواف السماف[،
عن أبي ىريرة، عن النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم قاؿ: "اإليماف بضع كسبعوف، )أكبضع 

 كستوف(، أعظمها الإلو إال اهلل، كأدناىا إماطة األذل عن الطريق، كالحياء شعبة من اإليماف " .
ػ حدثنا عثماف بن محمد ]بن أبي شيبة[، قاؿ: حدثنا عفاف ]بن مسلم[، قاؿ: حدثنا ( 331)



 حماد بن سلمة، عن عثماف ]البىٌتي[، عن نعيم بن أبي ىند،
عن حذيفة، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: "من قاؿ: الإلو إال اهلل خيًتم لو بها 

 دخل الجنة" .
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محمد بن إسماعيل، ]قاؿ: حدثني علي بن عبدالحميد الشيباني، قاؿ: حدثنا ( ػ حدثنا 332)
ًمٍندىؿ، كحباف، عن عطاء بن عجبلف العطار، عن نػيعىيم[ بن أبي ىند، عن أبي مسهر 

 ]عبداألعلى بن مسهر[،
عن حذيفة، قاؿ: دخلت على النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم في مرضو الذم مات فيو، كعليه 

صدره، فقلت لعلي: تنحَّ حتى أعقبك فإنك قد سهرت منذ الليلة. قاؿ النبي صلى مسنده إلى 
اهلل عليو كآلو كسلم: "دع عليان فإنو أحق منك" . ثم قاؿ لي: "أدف ياحذيفة" . فدنوت منو حتى 
أصابت ركبتي ركبتو. قاؿ لي: "ياحذيفة من ختم لو بشهادة أف الإلو إال اهلل، يريد بها كجو اهلل، 

اهلل الجنة، ياحذيفة من خيًتم لو بإطعاـ مسكين يريد بو كجو اهلل أدخلو اهلل الجنة،  أدخلو
ياحذيفة من خيًتم لو بصياـ يـو يريد بو كجو اهلل، أدخلو اهلل الجنة. قاؿ: قلت يا رسوؿ اهلل أًسرُّ 

 ىذا أـ أعلنو ؟ قاؿ: ال بل أعلنو" .
 كآلو كسلم . قاؿ حذيفة: إنو آلخر ماسمعتو منو صلى اهلل عليو

( ػ حدثنا أحمد بن يحيى، قاؿ: حدثنا سلمة بن شبيب، قاؿ: حدثنا عبد اهلل بن إبراىيم 333)
المديني ]الغفارم[، قاؿ: حدثنا عبد اهلل بن أبي بكر، عن صفواف بن سيلىيم ]المدني[، عن 

 سليماف بن يسار،
ف هلل عمودان من نور، فإذا قاؿ عن أبي ىريرة، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: "إ

العبد: الإلو إال اهلل اىتز ذلك العمود. قاؿ: فيقوؿ اهلل تبارؾ كتعالى: اسكن ياعمود ، قاؿ 
فيقوؿ: يارب كيف أسكن كلم تغفر لقائلها ؟ قاؿ: فيقوؿ: إني قد غفرت لو، قاؿ: فيسكن عند 

 ذلك" .
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على ]بن عبيد[، عن ]عبدالرحمن بن زياد[ ( ػ حدثنا أحمد بن يحيى، قاؿ: حدثنا ي334)
 األفريقي، عن أبي عبدالرحمن ]المعافرم الحيبيًلٌي[،



عن عبد اهلل بن عمرك ، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: "يؤتى بالرجل يـو 
كذنوبو القيامة إلى الميزاف، فيخرج لو تسعة كتسعوف ًسًجبلِّ كل سجل منها مىدُّ البصر، ػ خطاياه 

ػ فتوضع في كفة، ثم يخرج لو قرطاس ػ ثم قاؿ بيده مثل األنملة ػ فيها شهادة أف الإلو إال اهلل 
 كأف محمدان عبده كرسولو، فتوضع في الكفة األخرل فترجح بخطاياه".

( ػ حدثنا محمد بن إسماعيل، قاؿ: حدثنا يعلى ، عن األفريقي، عن أبي عبدالرحمن 335)
 ]الحبلي[،
هلل بن عمرك، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: "يؤتى برجل يـو القيامة عن عبد ا

إلى الميزاف، فيخرج لو تسعة كتسعوف سجبل، كل سجل منها مد البصر ػ ذنوبو كخطاياه ػ 
فتوضع في كفة ثم يخرج اهلل عز كجل قرطاسان ػ ثم قاؿ بيده مثل األنملة ػ فيو شهادة أف الإلو 

 كأف محمدان عبده كرسولو فتوضع في الكفة األخرل فيرجح بخطاياه" .إال اهلل 
( ػ حدثنا كثير بن محمد الحوافي ، قاؿ: حدثنا عمر بن إبراىيم الكردم، عن موسى بن 336)

 جعفر بن محمد بن جعفر بن محمد، عن أبيو ، عن جده،
"من قاؿ في كل يـو عن علي بن أبي طالب، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: 

مائة مرة: الإلو إال اهلل الملك الحق المبين، استنزؿ بو الرزؽ، ككسع عليو، كأكنس في قبره، 
 كسيورًع بو إلى باب الجنة" .
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( ػ حدثنا محمد بن إسماعيل، قاؿ: حدثني إسماعيل بن محمد بن جحادة األٍكًدم، 337)
 ي، عن أبي إسحاؽ، عن األغر أبي مسلم، قاؿ:قاؿ: حدثنا عبدالجبار بن عباس الهمدان

شهدت على أبي ىريرة الدكسي، كأبي سعيد الخدرم ككانا اشتركا في عتقي أنهما شهدا على 
النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم، أنو قاؿ: "من قاؿ ىذه المقالة صىدَّقىو ربو: الإلو إال اهلل كاهلل 

ا أكبر. كإذا قاؿ: الإلو إال اهلل كحده، قاؿ يقوؿ اهلل: أكبر، قاؿ: يقوؿ اهلل: الإلو إال أنا، كأن
الإلو إال أنا كحدم. كإذا قاؿ: الإلو إال اهلل الشريك لو، قاؿ، يقوؿ: الإلو إال أنا الشريك لي. 

كإذا قاؿ: الإلو إال اهلل لو الملك كلو الحمد، قاؿ، يقوؿ اهلل: الإلو إال أنا لي الملك كلي 
إال اهلل، كالحوؿ كالقوة إال باهلل. قاؿ، يقوؿ اهلل: الإلو إال أنا كالحوؿ  الحمد. كإذا قاؿ: الإلو

 كالقوة إال بي. قاؿ: ككاف يقوؿ: من قالهن في مرضو ثم مات لم تطعمو النار" .
( ػ حدثنا محمد بن إسماعيل، قاؿ: عن إسماعيل بن محمد بن جحادة، قاؿ: حدثني 338)

 ي إسحاؽ، عن األغر، مثلو.إسحاؽ بن عبد اهلل المخزكمي ، عن أب



( ػ حدثناحسين بن إبراىيم التميمي ، قاؿ: حدثني الحسن السهمي ، عن رجل من أىل 339)
 المدينة من أىل العلم قد نسيتو،
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عن ابن عباس، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: "من قاؿ ال إلو إالاهلل قبل كل 
كل أحد، كالإلو إال اهلل يبقى كيفنى كل أحد، أتاه حافظاه عند النُّشيور،   أحد، كالإلو إال اهلل بعد

فقاال لو: قم فإنك من اآلمنين. كيؤتى بيحلَّتين فيكساىما، كمركب فيركبو، فينظر إليو المؤمنوف، 
فيقولوف: ىذا ملك مقرب! فينظر إليو األنبياء، فيقولوف: نبي مرسل! حتى يقف تحت لواء 

 الحىٍمد" .
( ػ حدثنا محمد بن إسماعيل، عن أسباط، عن ميطىرّْؼ ]بن طىرًيف[، عن عامر ]بن 340)

 شراحيل الشعبي[، قاؿ:
رأل عمري طلحةى ]بن عبيداهلل[ مقببل ، فقاؿ: مالك يا أبا محمد ؟ قاؿ: إني سمعت من رسوؿ 

تى مات، سمعتو اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم حديثان، مامنعني أف أسألو عنو إال القدرة عليو، ح
يقوؿ: "إني ألعلم كلمة اليقولها عبد عند موتو إال أشرؽ لها لونو، كنػىفَّس اهلل عنو كيرىبىو" . فقاؿ 

عمر: إني ألعلم ماىي. قاؿ ]طلحة[: كماىي ؟ قاؿ: تعلم كلمة أعظم من كلمة أمر بها عمو 
 عند الموت، الإلو إال اهلل. قاؿ: صدقت، ىي كاهلل ىي .

 محمد بن إسماعيل، عن إسماعيل بن محمد بن جحادة، عن خطاب، ( ػ حدثنا341)
عن عبدالرحمن ، قاؿ: لما أف فتح رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم مكة، دخل دار أـ 

ىاني، كدخل معو ناس كثير كأغلق الباب ككراه ناس كثير فقاؿ: "من شهد أف الإلو إال اهلل كأني 
اهلل، أكحيث كلدتو أمو دخل الجنة" . قاؿ قالوا: يا رسوؿ رسوؿ اهلل، مات مجاىدان في سبيل 

 اهلل أال نبشر من كرد الباب قاؿ: فسكت كسكتوا حتى أعادكىا ثبلثان.
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( ػ حدثنا جيبىارة بن الميغىلّْس، قاؿ: حدثنا يوسف بن يعقوب ]الجعفي[، عن جابر 342)
 ]الجعفي[،

النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم، فقاؿ: يا رسوؿ اهلل  عن أبي جعفر ]الباقر[، قاؿ: قاـ رجل إلى
أكل من قاؿ: الإلو إال اهلل فقد آمن ؟ فقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: "إف عداكتنا 



 لتلحقهم باليهود كالنصارل" .
( ػ حدثنا محمد بن إسماعيل، قاؿ: حدثني أبو الفضل المنقرم، قاؿ: حدثنا عمرك بن 343)

 جابر ]الجعفي[، شمر ، عن
عن أبي جعفر، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: "ماقلت أنا كال القائلوف من 

 قبلي كلمة ىي أعظم عند اهلل أجران في حياة، كالعند كفاة، من قوؿ الإلو إال اهلل " .
 د،( ػ حدثنا محمد بن عمر البصرم المازني، عن أبي بكر الكلبي، عن جعفر بن محم344)

عن أبيو، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: "إذا قاؿ العبد: الإلو إال اهلل، إلهان 
كاحدان ميٍخلىصان كنحن لو مسلموف، أمر اهلل الملك أف يكتبها على خطاياه، ثم يأمره أف يمحو 

 ماتحتها من الخطايا" .
القرشي، قاؿ: أخبرني سياف  ( ػ حدثنا محمد بن إسماعيل، قاؿ: حدثني عوف بن سبلـ345)

 بن ىاركف، عن ىشاـ بن حساف،
عن الحسن، أنو بلغو: أف موسى صلى اهلل عليو كسلم سأؿ ربو عمبل يػىٍنصىب فيو كيشكره، 

فأكحى اهلل إليو أف قل: "الإلو إال اهلل". فعاد موسى فأكحى إليو أف قل: "الإلو إال اهلل، فلو أف 
ين السبع كما فيهن كضعن في كفة الميزاف، ككضعت الإلو إال السموات السبع كمافيهن كاألرىضً 

 اهلل في كىفَّة، لرجحت بهن، ياموسى، فقل: الإلو إال اهلل".
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( ػ حدثنا محمد بن إسماعيل، قاؿ: حدثنا عبيداهلل بن موسى ]بن باذاـ[ ، قاؿ: أخبرنا 346)
 مبارؾ بن فضالة ،

اهلل عليو كآلو كسلم أحفل مايكوف من أصحابو كأكثره ،  عن الحسن، قاؿ: بينا رسوؿ اهلل صلى
قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: "يا أيها الناس إف اهلل عهد إليَّ أف من جاء بشهادة 

: مايخلطها يا  أف الإلو إال اهلل مخلصان كجبت لو الجنة مالم يخلطها " . قاؿ رجل من القـو
كحرص عليها كجمع لها كإيثار لها، كأقواـ يقولوف بقوؿ األنبياء رسوؿ اهلل ؟ قاؿ: "بحب الدنيا، 

 عليهم السبلـ، كيعملوف بأعماؿ الجبابرة " .
( ػ حدثنا إبراىيم بن محمد بن ميموف، عن عبيداهلل بن موسى ]بن باذاـ[، عن سفياف، 347)

 عن سلمة بن كهيل، عن عباية ]بن ربعي[،
[، قاؿ: "الإلو 26ؿ: ?كىأىٍلزىمىهيٍم كىًلمىةى التػٍَّقوىل? ]الفتح: عن علي بن أبي طالب صلى اهلل عليو قا

 إال اهلل" .



( ػ حدثنا إبراىيم بن محمد بن ميموف، عن عوف بن عبد اهلل، عن األجلح، عن عطاء بن 348)
 السائب،

 عن زاذاف، قاؿ: قاؿ علي عليو السبلـ: "من ليقّْن عند الموت: الإلو إال اهلل، دخل الجنة" .
( ػ حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا عقبة بن مكـر الضبي، عن محمد بن زياد 349)

 ]اليشكرم[، عن ميموف ]بن مهراف[،
 عن ابن عباس، قاؿ: "قوؿ: الإلو إال اهلل، يطفيء غضب الرب جل كتعالى" .

( ػ حدثنا محمد بن إسماعيل، عن حسين الجعفي، عن فضيل، عن حصين، عن األغر 350)
 قاؿ: ]أبي مسلم[،

قاؿ أبو ىريرة: "ما أحد يقوؿ الإلو إال اهلل، إال نفعتو يومان من الدىر يصيبو قبل ذلك ما أصابو" 
. 
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( ػ حدثنا محمد بن إسماعيل، عن أبي غساف، عن عثماف بن مطر، عن أبي جرير، عن 351)
 ]عامر بن شراحيل[ الشعبي،

هىا كىىيٍم ًمٍن فػىزىعو يػىٍومىًئذو آًمنػيٍوفى كىمىٍن جىاءى عن حذيفة في قولو: ?مىٍن جىاءى بًالحىسىنىًة  ره ًمنػٍ يػٍ فػىلىوي خى
[ قاؿ: "من جاء ببلإلو إال اهلل، كجبت لو الجنة، 26بًالسَّيّْئىًة فىكيبٍَّت كيجيوىيهيٍم ًفٍي النَّاًر? ]الفتح: 

 كمن جاء بالشرؾ، كجبت لو النار" .
ني علي بن عبد الحميد ]الشيباني[، قاؿ: ( ػ حدثنا محمد بن إسماعيل، قاؿ: حدث352)

 حدثنا حفص بن صبيح،
عن رجل من الصحابة قد سماه قاؿ: "أتى جبريل النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم فقاؿ: 

 يامحمد قد أفلح من قاؿ من أمتك: الإلو إال اهلل كحده كحده كحده الشريك لو " .
"من قالها خلق اهلل منها عمودان من نور قاؿ علي ]بن عبدالحميد[: كزادني فيو شريح، قاؿ: 

أسفلو في األرض السابعة كرأسو عند العرش، فبليزاؿ يهتز حتى يقوؿ: اذىب فقد غفرت 
 لصاحبك" .

( ػ حدثنا حسن بن مالك ، قاؿ: حدثنا ]عبدالرحمن بن محمد[ المحاربي، عن سبلـ بن 353)
 سىلىم ، عن عبد اهلل بن خبلد ]الواسطي[،
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كىب بن منبو، قاؿ: قرأت في ماكجدت من الكتب: "أنو من قاؿ: الإلو إال اهلل قبل كل  عن
أحد، كالإلو إال اهلل بعد كل أحد، كالإلو إال اهلل يبقى ربنا كيفنى كل أحد، كتبت في اللوح 

المحفوظ، يكتبها ألف ملك من يـو قالها إلى الصيحة األكلى، فإذا كاف عند النشور جاء قريناه 
ذاف يكتباف عملو، فيقوالف لو: قم فإنك من اآلمنين. كينفضاف التراب عن رأسو، كيجيء الل

األلف الملك اللذين كتبوا ىذا الكبلـ مع كل ملك منهم دابة ككسوة من كسوة الجنة، فيقولوف 
لو: اركب ماشئت كالبس ماشئت، ثم يزؼ إلى المحشر فإذا رآه المؤمنوف، قالوا: ىذا نبي 

رآه األنبياء، قالوا: ىذا ملك مقرب. كإذا رأتو المبلئكة، قالوا: ىذا ملك لم نره مصطفى. كإذا 
كلم نسمع بو، حتى إذا جاكزىم قاـ تحت لواء الحمد ]ك[ عرض عليو من فاكهة الجنة 

كشرابها، يقولوف لو كل ماشئت كاشرب ماشئت. حتى إذا قاؿ اهلل ياعبدم سلني ماشئت! قاؿ: 
نجيني من النار. فيقوؿ: ذلك لك. فيفرح كيستبشر، ثم يقوؿ اهلل يارب أسألك الجنة كأف ت

تبارؾ كتعالى: أىريكا عبدم ماأعددت لو. قاؿ: فيشيعو ألف ألف ملك، حتى إذا دخل الجنة 
استقبلو ملك عليو من الحسن كالبهاء مالم يػيرى مثلو، فيقوؿ: مرحبان بمن يحبو اهلل كتحبو 

هلل لك. فيرفع لو ألف ألف مدينة من زمردة خضراء شيريفىها المبلئكة، تعاؿ حتى أريك ما أعد ا
من ياقوت احمر، في كل مدينة ألف ألف قصر، في كل قصر ألف ألف دار، في كل دار ألف 

ألف بيت، في كل بيت ألف ألف سرير، على كل سرير امرأة من أىل الجنة لكل امرأة ألف 
دة ألف ألف قىٍصعىة، فيها من ألواف ألف كصيفة، في كل بيت ألف ألف مائدة، على كل مائ

 الطعاـ.
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فيقولوف لو: كل ماشئت كاشرب ماشئت. فيقوؿ المؤمن: يارب من يطيق ىذا كمن يؤدم شكر 
ما أنعمت بو علي، فيعطيو اهلل من القوة، فإذا نظر إليو الثانية، يقوؿ: يارب لو كاف لي مثل ىذا 

 معو أيضان أطيقو.
ىيم خليل الرحمن عن ىذه الكلمات، فقاؿ: من قالها مرة كاف بينو كبين قاؿ: فىسىألوا إبرا

الحجب ثبلثة كراسي، كمن قالها: مرتين كاف بينو كبين الحجب كرسياف، كمن قالها ثبلث مرات 
 لم يكن بينو كبين الحجب إال كرسي كاحد " .

قاؿ: حدثنا  ( ػ حدثنا محمد بن إسماعيل ، قاؿ: حدثنا شريح بن مسلمة التنوخي ،354)
 عبدالرحمن بن القاسم السلمي ، عن الحسن بن يزيد، عن جابر،
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عن كىب بن منبو، قاؿ: من قاؿ الإلو إال اهلل قبل كل أحد، كالإلو إال اهلل بعد كل أحد، كالإلو 
 إال اهلل يبقى ربنا كيفنى كل أحد. من قالها مرة: كتبها ألف ملك إلى الصيحة األكلى، فإذا كاف

عشية النشور كتب ىذا الكبلـ في اللوح المحفوظ، كجاء قريناه اللذاف كانا يكتباف عملو 
ينفضاف التراب عن رأسو حتى يخرج من قبره، كيقوالف لو: قم بإذف اهلل فإنك من اآلمنين. 

كيجيء األلف الملك الذين كتبوا ىذا الكبلـ مع كل ملك دابة ككسوة من الجنة، فيقولوف لو: 
ئت، كالبس ماشئت. قاؿ: فػىيػيٌزؼ إلى الموقف فإذا رآه األنبياء، قالوا: ىذا ملك اركب ماش

مقرب. كإذا رآه المؤمنوف، قالوا: ىذا نبي مصطفى . كإذا رأتو المبلئكة، قالوا: ىذا ملك لم 
نره، كلم نسمع بو. فإذا جاكزىم كقف تحت لواء الحمد كعرض عليو من فاكهة الجنة كشرابها، 

ماشئت كاشرب ماشئت ، حتى إذا كقف بين يدم اهلل عز كجل، قاؿ: ياعبدم  فيقاؿ لو: كل
سلني ماشئت. فقاؿ: أسألك أف تنجيني من النار كتدخلني الجنة. فيقاؿ: ذلك لك. فيفرح 

 عندىا كيستبشر، قاؿ، فيقوؿ: أركا عبدم ما أعددت لو.
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نة استقبلو ملك عليو من الحسن قاؿ: كيشيع كل شعرة منو ألف ألف ملك، حتى إذا دخل الج
كالبهاء مالم ير مثلو، فيقوؿ لو الملك: مرحبان بمن يحبو اهلل عز كجل، كيحبو مبلئكتو، تعاؿ 

حتى أريك ما أعد اهلل لك. قاؿ: فيريو سبع درجات، قاؿ: ىذا لك كغير ىذا. فيقوؿ المؤمن: 
من زمردة خضراء شيريفىها  ىذا قد رأيتو، فغير ىذا ماىو ؟ قاؿ: فيرفع لو ألف ألف مدينة

الياقوت األحمر يستضيء بها أىل الجنة على سائر نورىم، في كل مدينة ألف ألف ألف قصر، 
في كل قصر ألف ألف دار. في كل دار ألف ألف بيت، في كل بيت ألف ألف سرير، على كل 

ت ألف سرير امرأة من أىل الجنة، لكل امرأة ألف ألف كصيف، كألف ألف كصيفة، في كل بي
ألف مائدة، على كل مائدة ألف ألف قصعة، في كل قصعة لوف من طعاـ، فيقاؿ لو: كل 

ماشئت كاشرب ماشئت. قاؿ: فيقوؿ المؤمن: يارب من يطيق ىذا، كمن يؤدم شكر نعمتك 
التي أنعمت علي. قاؿ: فيلبس من القوة ماإذا نظر الثانية، قاؿ: يارب لو كاف مثل ىذا كنت لو  

 يقو ػ.كفؤان ػ أم أط
قاؿ: فسألوا إبراىيم خليل الرحمن صلى اهلل عليو كآلو كسلم عن ىذه الكلمات، قاؿ: من 
قالهن مرة كاف بينو كبين الحجاب ثبلثة كراسي، كمن قالها مرتين: كاف بينو كبين الحجاب  

كرسيين، كمن قالها ثبلث مرات: كاف في أكؿ الكراسي ليس بينو كبين الحجاب شيء، قاؿ 



 بي اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: كمن زاد زاده اهلل.إبراىيم ن
( ػ حدثنا عبد اهلل بن حكم، قاؿ: حدثنا سيار، قاؿ: حدثنا موسى، عن ىبلؿ، عن جبلة 355)

 ، عن ابن عبدالسبلـ، عن أبيو ،
 عن كعب، قاؿ: "من قاؿ في ليلة القدر: الإلو إال اهلل، ثبلث مرات غفر اهلل لو" .
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ػ حدثنا محمد بن إسماعيل، عن عقبة بن ميٍكرىـ ]بن أفلح البصرم[، عن يحيى بن  (356)
 قعلب البصرم، عن أبي عبد اهلل األدحض ،

عن األعمش: قاؿ: "من قاؿ: ?شىًهدى اهلل أىنَّوي الىًإلىوى ًإالٌ ىيوى كىالمىبلىًئكىةي كىأيٍكليٍوا الًعٍلًم قىاًئمان بًالًقٍسًط 
[ . خلق اهلل منها ألف ألف ملك يذكركف اهلل 18العىزًيٍػزي الحىًكٍيمي? ]آؿ عمراف:  الىًإلىوى ًإالٌ ىيوى 

 تعالى إلى يـو القيامة، فإذا كاف يـو القيامة حسب اهلل ذلك في عمل قائلها" .
( ػ حدثنا محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الصلت األسدم، عن قيس بن الربيع، عن 357)

 األعمش،
الٌ مىٍن شىًهدى بًالحىقّْ?، قاؿ: "الإلو إال اهلل، قاؿ: ?كىىيٍم يػىٍعلىميٍوفى? ]الزخرؼ: عن مجاىد، قولو: ?إً 

 [، قاؿ: يعلم أف اهلل تبارؾ كتعالى ربو" .86
( ػ حدثناحسين بن نصر ، قاؿ: حدثنا خالد بن عيسى، عن حصين بن المخارؽ، عن 358)

 سىًدير الصيرفي،
؟ قاؿ: "شهادة أف الإلو إال اهلل، كقراءة قل ىو اهلل قاؿ: سألت أبا جعفر أم األعماؿ أفضل 

 أحد. قاؿ: قلت لو سبحاف اهلل كالحمدهلل، قاؿ: تلك يستنزؿ بها الرزؽ" .
( ػ حدثنامحمد بن إسماعيل، عن عمرك بن أبي محمد]العنقرم[ ، قاؿ: أخبرنا بكير بن 359)

 مسمار، قاؿ:
د أف الإلو إال اهلل كحده الشريك لو، ثم  سمعت عامر بن سعد ]بن أبي كقاص[، يقوؿ: "من شه

 كانت السماء حلقة قصمتها حتى يخلص" .
( ػ حدثنا محمد بن إسماعيل، قاؿ: حدثني إبراىيم بن إسحاؽ ، قاؿ: حدثنا محمد بن 360)

 فضيل بن غزكاف، )أك عن فضيل بن غزكاف(،

(71/20) 

 
 



إذا على بابو شيخ كبير. فقلت: عن رجل من أىل الشاـ، قاؿ: أتيت طاككس ألسىلّْم عليو، ف
أنت طاككس ؟ قاؿ: ال، أنا ابنو. فقلت: كم أتى عليك ؟ قاؿ: ثمانوف سنة. فقلت: فطاككس  
كم أتى عليو ؟ قاؿ: أتى عليو عشركف كمائة سنة. قلت لو: أظنو قد خىًرؼ. قاؿ: كبل، العالم 

أما علمت أنو من قاؿ:  اليخرؼ. قلت: فاستأذف لي عليو. فسلمت عليو كسألتو فقاؿ: "يا بني
الإلو إال اهلل كحده الشريك لو إلهان كاحدان أحدان فردان صمدان لم يلد كلم يولد كلم يكن لو كفؤان 

 أحد، عشر مرات كفر اهلل عنو أربعين ألف ألف خطيئة" .
( ػ حدثنا محمد بن إسماعيل، عن أبي أسامة ]حماد بن أسامة[، عن سعيد بن سعيد 361)

 اؿ: أخبرني علي بن حسين،]التغلبي[، ق
قاؿ: "كاف رجل كثير الغزك في سبيل اهلل، فإذا خبل رفع صوتو في كاد من أكدية الرـك ببل إلو 

إال اهلل كحده الشريك لو، فخرج لو رجل من بين ظهراني الحلفاء ، فقاؿ: ماتقوؿ ياعبد اهلل ، 
جل أبيض الثياب ػ فقاؿ: أما قاؿ: أقوؿ الذم سمعت: الإلو إال اهلل كحده الشريك لو. فقاـ ر 

هىا كىىيٍم  ره ًمنػٍ يػٍ كالذم نفسي بيده إنها للكلمة التي قاؿ اهلل عز كجل: ?مىٍن جىاءى بًالحىسىنىًة فػىلىوي خى
 [.89ًمٍن فػىزىعو يػىٍومىًئذو آًمنػيٍوفى? ]النمل: 
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 ( باب التسبيح كالتحميد14)
دثنا يحيى بن أبي بيكىير قاؿ: حدثنا شعبة ، عن ( ػ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قاؿ: ح362)

 الجيرىٍيرم، عن أبي عبد اهلل الجىٍسرٌم ، عن عبد اهلل بن الصَّامت ،
عن أبي ذر عن النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم: "أال أخبركم بأحىبّْ الكبلـ إلى اهلل" ؟ أك قلت: 

"إف أحىبَّ الكبلـ إلى اهلل: سبحاف  يا رسوؿ اهلل أخبرني بأحب الكبلـ إلى اهلل عز كجل. فقاؿ:
 اهلل كبحمده " .

( ػ حدثنا أبو كريب، عن ريٍشًدين بن سعد، عن زىبَّاف بن فائد ]البصرم[ ، عن سهل بن 363)
 معاذ ]بن أنس الجهني[،

عن أبيو، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: "من قاؿ: سبحاف اهلل كبحمده، نبت 
 ة" .لو غرس في الجن

( ػ حدثنا إبراىيم بن محمد بن ميموف، عن علي بن القاسم ، عن سبلـ بن سلم 364)
 ]الطويل[، عن زياد بن ميموف،

عن أنس بن مالك، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: "من قاؿ: سبحاف اهلل 



مائة ألف سيئة كبحمده مرة، كيًتبى لو مائة ألف حسنة، كأربع كعشرين ألف حسنة، كمحي عنو 
 كأربع كعشرين ألف سيئة، كريًفع لو مائة ألف درجة كأربع كعشرين ألف درجة " .

( ػ حدثنا محمد بن إسماعيل، عن عبيداهلل بن موسى ]بن باذاـ[، عن موسى بن عبيدة 365)
 ]الرَّبىذم[، عن زيد بن أسلم،

سلم: "أال أخبركم بشيء أمر بو عن جابر بن عبد اهلل، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو ك 
نوح ابنو، إف نوحان صلى اهلل عليو قاؿ البنو: آمرؾ يابني أف تقوؿ: سبحاف اهلل كبحمده، فإنها 

 صبلة الخلق، كتسبيح الخلق، كبها يرزؽ الخلق " .
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( ػ حدثنا أحمد بن يحيى، قاؿ: حدثنا عقبة بن مكـر الضبي، قاؿ: حدثني إسحاؽ بن 366)
 ، عن عبدالرحيم بن زيد العمي، عن أبيو، عن أبي عثماف، صالح

عن أبي ىريرة، قاؿ: سىًمعىٍت أذنام كإال فىصيمَّتىا النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم يقوؿ: "من 
 قاؿ: سبحاف اهلل كبحمده. من غير تعجب ، كالفزع، كتب اهلل لو ألفي حسنة " .

خالد الخياط ، عن مالك بن أنس، عن سيمىٌي، ( ػ حدثنا سفياف بن ككيع ، عن حماد بن 367)
 عن أبي صالح ]ذكواف السماف[،

عن أبي ىريرة، عن النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم: "من قاؿ: سبحاف اهلل كبحمده حيطَّت عنو 
 خطاياه، كلو كانت مثل زىبىًد البحر " .

عقاع ]الضبي[، عن ( ػ حدثنا علي بن منذر، عن ابن فضيل، قاؿ: حدثنا عمارة بن الق368)
 أبي زيٍرعىة بن عمرك ]بن جرير[،

عن أبي ىريرة، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: " كلمتاف خفيفتاف على اللساف، 
 ثقيلتاف في الميزاف، حبيبتاف إلى الرحمن: سبحاف اهلل كبحمده، سبحاف اهلل العظيم" .

اؿ: حدثنا أباف ]بن أبي عياش[، عن حكم ( ػ حدثنا علي بن منذر، عن ابن فضيل، ق369)
 ]بن فضيل[ العبدم ، أنو دخل على عائشة،

كأف عائشة حدثتو أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم دخل عليها ذات يـو بعد أف ارتفع 
الضحى األكبر كىي جالسة في مسجدىا تسبح بعظاـ لها، فقاؿ: "مازلت تسبحين اهلل مذ 

لساعة ؟ " قالت: نعم يا رسوؿ اهلل. قاؿ: "لقد سبحتي مذ قمتي على صليت الفجر إلى ىذه ا
رأسك أكثر مما تسبحينو" . قالت: كيف يا رسوؿ اهلل ؟ قاؿ: "قلت: سبحاف اهلل كبحمده عدد 

 خلقو كمؤل عرشو كرضاء نفسو كمداد كلماتو " .
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ي، عن حفص بن صبيح ( ػ حدثنا محمد بن إسماعيل، عن علي بن عبد الحميد الشيبان370)
 ، عن أبي عبد الرحمن )أك عبدالرحمن( ػ شك علي بن عبدالحميد ػ، عن رجل،

عن أبي أمامة، قاؿ: رآه النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم يحرؾ شفتيو، فقاؿ: "يا أبا أمامة بم 
خيران تحرؾ شفتيك" ؟ قاؿ: أذكر اهلل عز كجل يا رسوؿ اهلل. قاؿ: "أفبل أعلمك ما إف قلتو كاف 
لك من تسبيحك الليل مع النهار، كالنهار مع الليل" . فعلمو: "الحمدهلل عدد ماخلق اهلل، 

كالحمدهلل مؤل ماخلق اهلل، كالحمدهلل عدد مافي السموات كمافي األرض، كالحمدهلل مؤل مافي 
السموات كمافي األرض، كالحمدهلل عدد ما أحصى كتابو، كالحمدهلل مؤل ما أحصى كتابو، 

حمدهلل عدد كل شيء، كالحمدهلل مؤل كل شيء ، كسبحاف اهلل عدد ماخلق اهلل، كسبحاف اهلل كال
مؤل ماخلق اهلل، كسبحاف اهلل عدد مافي السموات كاألرض، كسبحاف اهلل مؤل مافي السموات 

كاألرض، كسبحاف اهلل عدد ما أحصى كتابو، كسبحاف اهلل مؤل ما أحصى كتابو كسبحاف اهلل عدد  
 كسبحاف اهلل مؤل كل شيء" . كل شيء،

ثم قاؿ : "يا أبا أمامة أكصيك بو كأىٍكًص عقبك" . قاؿ: فكاف أبو أمامة إذا حدث بو، قاؿ: 
أكصاني بو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم، كأكصاني أف أكصي بو عقبي كأنا أكصيك 

 كأىٍكًص بو عقبك .
اكد بن مخراؽ عن سليماف بن ببلؿ ( ػ حدثناسليماف بن الحكم ، عن إسماعيل بن د371)

]القرشي[، عن الحكم بن عبد اهلل اإليلي ، أف إسماعيل بن عمرك بن سعيد ]بن العاص[، 
 )حدثو( أف عوؼ بن يزيد الخراشي حدثو أنو سمع:
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جابر بن عبد اهلل يقوؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: "من قاؿ الحمدهلل رب 
 نورىا األرض. فإذا قالها الثانية الحمدهلل رب العالمين مؤل نورىا السماء كاألرض ، العالمين مؤل

كإذا قالها الثالثة الحمدهلل رب العالمين مؤل نورىا السموات كاألرض، فإذا قالها الرابعة 
 الحمدهلل رب العالمين. نظر اهلل إليو كمانظر إلى عبد إال رحمو" .

حدثنا أبو معاكية، عن األعمش، عن عبدالرحمن بن إسحاؽ ، عن  ( ػ حدثنا ىىنَّاد، قاؿ:372)
 شهر بن حوشب،

عن أسماء بنت يزيد ]بن السكن األشهلية[ قالت: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: 



"يجمع اهلل الناس يـو القيامة في صعيد كاحد، يسمعهم الداعي، كينفذىم البصر، فيقـو مناد 
انوا يحمدكف اهلل في السراء كالضراء. قاؿ: فيقوموف كىم قليل، فيدخلوف فينادم: أين الذين ك

 الجنة بغير حساب" .
قاؿ: " ثم يعود فينادم: ليقـو الذين كانت جنوبهم تتجافى عن المضاجع يدعوف ربهم خوفان 

 كطمعان كمما رزقناىم ينفقوف. فيقوموف كىم قليل، فيدخلوف الجنة بغير حساب " .
فينادم: ليقـو الذين كانوا التلهيهم تجارة كالبيع عن ذكر اهلل كإقاـ الصبلة  قاؿ: " ثم يعود

كإيتاء الزكاة يخافوف يومان تتقلب فيو القلوب كاألبصار. قاؿ: فيقوموف كىم قليل، فيدخلوف 
 الجنة بغير حساب " .

ن ( ػ حدثنا محمد بن عبيد، قاؿ: حدثنا أحمد بن مسيح العمرم ، قاؿ: حدثني علي ب373)
 عاصم ]الواسطي[، عن خالد الحىذَّا، عن عكرمة،
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عن ابن عباس، قاؿ: خرج علينا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم، فقاؿ: "محامد تسع، مىٍن 
حىًمد اهلل بها جىاء يـو القيامة مستظبل بلواء الحمد، من قاؿ: الحمدهلل عدد كلماتو، كالحمدهلل 

يفد مدده، كالحمدهلل حمدان يوافي نعمو، كيكافي مزيده، نحمدؾ مع حمدان الينقضي عدده، كالن
الحامدين إذا حمدكؾ، كنحمدؾ مكاف الجاحدين إذا جحدكؾ، كنحمدؾ تأدية لشكرؾ فيما 

 كعدت من مزيدؾ" .
( ػ حدثنا عثماف بن أبي شيبة، عن ريٍشًدين بن سعد، عن زىبَّاف بن فائد ، عن سهل بن 374)

 ي[،معاذ ]بن أنس الجهن
عن أبيو، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: "من قاؿ: سبحاف اهلل العظيم غيًرس لو 

 نخلة أك شجرة في الجنة" .
( ػ قاؿ أبو جعفر ]محمد بن منصور المرادم[: كجدت في كتابي، عن ىىنَّاد بن السًَّرم، 375)

ع، عن رجل من األنصار، عن عن عبده بن سليماف، عن إسماعيل بن أبي رافع، عن أبي راف
 محمد بن كعب القيرىضي، عن رجل من األنصار،

عن أبي ىريرة قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: "يحمل عرشو جل كعبل يومئذ 
ثمانية كىم اليـو أربعة، لهم زجل من التسبيح، كتسبيحهم أف يقولوا: سبحاف اهلل الملك ذم 

ذم الجبركت، سبحاف الحي الذم اليموت، سبحاف الذم الملكوت، سبحاف رب العرش 
يميت الخبلئق كاليموت، سبوح قدكس رب المبلئكة كالركح، قدكس قدكس سبحاف اهلل 



 األعلى، سبحاف رب الجبركت كالملكوت كالكبرياء كالعظمة، سبحانو أبد األبد".
إسحاؽ ]السبيعي[، ( ػ حدثنا سفياف بن ككيع، عن أبيو، عن سفياف ]الثورم[، عن أبي 376)

 عن عمرك بن ميموف،
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أف رجبل قاؿ خلف النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم، في الصبلة: الحمدهلل حمدان كثيران طيبان 
مباركان فيو. فلما صلى النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم قاؿ: "من صاحب الكلمات ؟ قاؿ 

 هم يكتبها " .الرجل: أنا. قاؿ: لقد ابتدرىا اثنا عشر ملكان أي
( ػ حدثنا سليماف بن الربيع ]النهدم[ ، قاؿ: حدثنا أحمد بن حبيب بن رحمة اليماني ، 377)

 عن عبدالملك بن جريج، عن عطاء بن أبي رباح،
عن ابن عباس أف إبراىيم صلوات اهلل عليو لقي ذا القرنين فقاؿ لو: بما قطعت األرض؟ قاؿ: 

رة كلمة أعطيتها من قالها في عمره مرة كتب اهلل لو )ألف بقراءة قل ىو اهلل أحد، كبإحدل عش
ألف حسنة، كمحا عنو ألف ألف سيئة، كرفع لو ألف ألف درجة، كأثبت لو( ألف ألف شفاعة. 
قاؿ لو: أعرضهن علي قاؿ: يقوؿ: سبحاف من ىو باؽ اليفنى، سبحاف من ىو عالم الينسى، 

يناـ، سبحاف من ىو ملك اليراـ، سبحاف من ىو حافظ اليسقط، سبحاف من ىو قيـو ال
سبحاف من ىو عزيز الييضىاـ، سبحاف من ىو دائم اليسهو، سبحاف من ىو قائم اليلهو، 
سبحاف من ىو بصير اليرتاب، سبحاف من ىو كاسع اليتكلف، سبحاف من ىو محتجب 

 اليػيرىل.
ليماف، كىود، ( ػ تسبيح جماعة من األنبياء صلوات اهلل عليهم كىم: شعيب، كداكد، كس378)

كصالح، كإسماعيل، كيونس، كإسحاؽ، كاليسع، كإلياس، كإبراىيم، كيعقوب، كموسى، كىاركف، 
 كالمبلئكة جميعان، صلوات اهلل عليهم أجمعين:

(72/6) 

 
 

سبحاف من تواضع كل شيء لعظمتو، سبحاف من ذؿ كل شيء لعزتو، سبحاف من استسلم كل 
كو، سبحاف من انقادت لو األمور بأزمتها، سبحاف شيء لقدرتو، سبحاف من خضع كل شيء لمل

البارمء، سبحاف خالق نور السموات كاألرض، سبحاف من ىو ىكذا الىكذا غيره، سبحاف من 
يرل أثر النملة في الصفاء، ككقع الطير في الهواء، سبحاف اهلل الغفور الرحيم، سبحاف اهلل 



ن ىو ىكذا الىكذا غيره، سيبُّوح قدكس، الرفيع األعلى، سبحاف اهلل العلي األعظم، سبحاف م
سبحاف الرب الحي الحليم، سبحاف اهلل العظيم كبحمده، سبحاف من ىو حليم اليسهو، 

سبحاف من ىو قائم اليلهو، سبحاف من ىو غني اليفتقر، سبحاف العلي األعلى، سبحاف من 
ن يحصي عدد على في الهواء، سبحانو كتعالى، سبحاف من يعلم جوارح القلوب، سبحاف م

الذنوب، سبحاف الرب الودكد، سبحاف من التخفى عليو خافية في السموات كاألرضين، 
سبحاف الفرد الوتر، سبحاف العظيم األعظم، سبحاف العلي العظيم، سبحانك الإلو إال أنت، 

سبحاف من تسبح لو السموا ت بأكنافها، كتسبح لو الجباؿ بأصواتها، كتسبح لو البحار 
كتسبح لو النجـو بإبراقها، سبحاف من تسبح لو الشجر بأصولها، سبحاف من يسبح بأمواجها، 

لو من في السموات كمن في األرض كمن عليها، سبحاف اهلل العظيم كبحمده، سبحاف اهلل الحي 
الحليم، سبحاف اهلل الرفيع األعلى، سبحاف من على في الهواء، سبحاف من قضى بالموت على 

الحق، سبحاف الملك المقتدر، سبحاف اهلل العظيم كبحمده، سبحانك العباد، سبحاف قاضي 
تسبيحان يبقى بعد الفناء، كينمو في كفتي الميزاف يـو الجزاء، سبحانك كما ينبغي لكـر كجهك 

 كعز جبللك كعظمتك، سبحاف من يسع الدىر قدسو،
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اف من الييدىاف بغير ًدٍيًنو، سبحاف من يغشى األبد نوره، سبحاف من تشرؽ كل ظلمة بضوئو، سبح
، سبحاف  سبحاف من قدرتو فوؽ كل قدرة، سبحاف الحناف المناف الجواد، سبحاف الكريم األكـر
البصير العليم، سبحاف السميع الواسع، سبحاف اهلل على إقباؿ الليل كإدبار النهار، سبحاف اهلل 

ل كآناء النهار، كلو الحمد كالمجد كالعظمة على إقباؿ النهار كإدبار الليل، الإلو إال اهلل آناء اللي
كالكبرياء مع كل نػىفىس عدد كل طرفة كمع كل لمحة، كسبحانك عدد ذلك سبحانك زًنىة ذلك، 
سبحانك ملء ما أحصى علمك، سبحانك زنة عرشك، سبحانك، أشهد أف الإلو إال اهلل كحده 

لطوؿ كذم المن، كسبحاف ذم إلهان كاحدان النعبد إال إياه مخلصين لو الدين، سبحاف ذم ا
الفضل، سبحاف ذم الجبلؿ كاإلكراـ، سحانك ضعف من قالها من خلقك، كسبحانك ضعف 
 من لم يقلها من خلقك، كسبحانك مدل علمك، كزنة عرشك، كنور كجهك، كمداد كلماتك.

 ( ػ حدثنا إسحاؽ بن إبراىيم األسدم، قاؿ: حدثنا أبو ىريرة ،379)
مر يحيى بن زكريا على قبر دانياؿ النبي صلى اهلل عليهما فسمع في عن أنس بن مالك، قاؿ: 

جوؼ القبر حشحشة فيقـو إلى القبر فإذا ىو بمناد ينادم من جوؼ القبر: سبحاف من تعزز 
بالقدرة كالبقاء، كقػىهىر العباد بالموت. فتقدـ قليبل فإذا ىو بمناد ينادم من السماء: أنا تعززت 



 الموت. قاؿ: من قالو منكم مرة كتب لو ألف ألف حسنة .بالقدرة كقهرت العباد ب
( ػ حدثنا جعفر بن محمد بن عبدالسبلـ، قاؿ: حدثنا ابن إدريس، عن ابن قابوس ، عن 380)

 أبيو ]قابوس بن أبي ضبياف الكوفي[،
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 أف ابن الكوا سأؿ عليان عن سبحاف اهلل ؟ فقاؿ: " كلمة رضيها اهلل عز كجل لنفسو ".
 ( ػ حدثنا أبو الطاىر أحمد بن عيسى، قاؿ: حدثني أبي، عن أبيو، عن جده،381)

عن علي كـر اهلل كجهو، قاؿ: كاف ضفدع عمره أربعة آالؼ سنة اليفتر من التسبيح، قاؿ: يارب 
ماأحد سبحك تسبيحي. قاؿ: بلى عبدم يونس بن متى، قاؿ: يارب ككيف يقوؿ ؟ قاؿ، يقوؿ: 

خلقك، كسبحانك ضعف من لم يقلها من خلقك، كسبحانك مؤل  سبحانك ضعف من قالها من
 علمك كنور كجهك كزًنىة عرشك كعدد كلماتك.

( ػ حدثنا سفياف ]بن ككيع[ ، قاؿ: حدثني أبي، عن سفياف ]الثورم[، عن أبي إسحاؽ، 382)
 عن عاصم بن ضمرة،

فعفوت، فلك الحمد.  عن علي أنو كاف يقوؿ: "تىمَّ نيوريؾى فػىهىدىيت، فلك الحمد. كعظم حلمك
كبسطت يدؾ فأعطيت فلك الحمد. ربنا كجهك أكـر الوجوه، كجاىك خير الجاه، كعىًطيَّتيك 

أفضل العطايا كأىناىا، تيطىاعي ربنا فتشكر، كتػيٍعصىى ربنا فتغفر، تجيب المضطر، كتكشف الضر، 
ٍجزىل بآالئك، كتشفي السقيم، كتنجي من الكرب، كتقبل التوبة، كتغفر الذنب لمن شئت، التي 

 كالييٍحًصي نعمائك قوؿي قائل" .
( ػ حدثنا علي بن منذر، عن ابن فضيل، قاؿ: حدثنا حمزة الزيات القارم، عن أبي 383)

 إسحاؽ، عن عاصم بن ضمرة،
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عن علي أنو كاف يدعو بهذا الدعاء: " تم نورؾ فهديت فلك الحمد، كعظم حلمك فعفوت 
طيت فلك الحمد، ربنا كجهك أكـر الوجوه، كجاىك خير فلك الحمد، كبسطت يدؾ فأع

الجاه، كعطيتك خير العطية كأىناىا، تطاع ربنا فتشكر، كتعصى ربنا فتغفر لمن شئت، تجيب 
المضطر كتكشف السوء، كتشفي السقم كتنجي من الكرب، كتغفر الذنب كتقبل التوبة، 

 اليجزم بآالئك أحد، كاليحصي نعماءؾ قوؿ قائل ".



ػ حدثنا أحمد بن يحيى، قاؿ: حدثني محمد بن إسماعيل، قاؿ: حدثني زيد بن حيبىاب ( 384)
 ، قاؿ: حدثنا محمد بن المثنى المسعودم ، عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير،

 عن عبد اهلل بن عباس قاؿ: "أكؿ من يدخل الجنة الحامدكف في السَّراء كالضراء " .
بن عبدالسبلـ، قاؿ: حدثنا أبو معاكية، عن ]سليماف بن أبي ( ػ حدثنا جعفر بن محمد 385)

 سليماف[ الشيباني، عن ييسىٍير بن عمرك ، قاؿ:
[ قاؿ: يا 20قلت ألبي مسعود األنصارم قولو: ?ييسىبّْحيٍوفى اللٍيلى كىالنػَّهىارى الىيػىٍفتػيريٍكفى? ]األنبياء: 

 ابن اخي جعل لهم التسبيح كما جعل لكم النػَّفىس.
ػ حدثنا عبد اهلل ]بن الحكم[ بن أبي زياد، عن سيار، قاؿ: حدثنا جعفر، عن أبي  (386)

 ىاركف بن زياد األسدم ،
عن شهر بن حوشب، قاؿ: حملة العرش ثمانية يتجاكبوف بصوت حسن رىٌخ، يقوؿ: أربعة منهم 

سبحانك اللهم كبحمدؾ لك الحمد على حلمك بعد علمك. ثم يقولوف: لك الحمد على 
عد علمك، كيقوؿ اآلخركف: سبحانك كبحمدؾ، لك الحمد على عفوؾ بعد قدرتك، حلمك ب

 لما يركف من ذنوب بني آدـ.
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( ػ حدثنا أحمد بن يحيى، قاؿ: حدثنا عقبة بن مكـر ]الضبي[، عن إسحاؽ بن زياد ، 387)
 عن عبدالرحيم بن زيد العمي، عن أبيو، عن رجاؿ من أصحاب كعب األحبار،

ان كاف يقوؿ: من قاؿ سبحاف من تعزز بالقدرة كقهر العباد بالموت ثبلث مرات، بنا اهلل لو أف كعب
ثبلث مدائن في الجنة، مدينة من ياقوتة حمراء، كمدينة من زبرجدة خضراء، كمدينة من لؤلؤة 

 بيضاء، بين كل مدينتين مائة عاـ.
 ( ػ حدثنا حسين بن نصر، عن خالد ]بن عيسى العكلي[،388)

حصين بن المخارؽ، قاؿ: من قاؿ كل غداة مائة مرة: سبحاف اهلل كالحمدهلل، سبحاف اهلل عن 
 العظيم كبحمده ، أدر اهلل عليو رزقو، كغفر لو ذنبو، كأرضا ربو.

( ػ حدثنا عمرك بن حماد بن طلحة ]الكوفي[، عن عبد ربو بن علقمة ، عن الحسن بن 389)
 صالح، عن ]حسين بن[ أبي بشر،

 م قاؿ: تسبيحة في رمضاف تعدؿ ألفان مما سواه .عن الزىر 
( ػ حدثناعلي بن منذر، حدثنا سفياف بن عيينة، عن ثور ]بن يزيد[، عن خالد بن معداف 390)
، 



أف راشد بن سعد ]الحمصي[، قاؿ: من سبح تسبيحة من غير عجب كالسمعها من أحد، جعل 
 اهلل لها عينين، كجناحين، تسبح كطارت مع المسبحين.

( ػ حدثنا أحمد بن يحيى، قاؿ: حدثنا محمد بن إسماعيل، قاؿ: حدثنا زيد بن حباب، 391)
 قاؿ: حدثني زيد بن مثنى ، عن رجل من بني أسد،

عن ليث، قاؿ: بلغني أف العبد إذا قاؿ: الحمدهلل رب العالمين، بلغت السموات السبع، فإذا 
لسبع، فإذا قاؿ الثالثة: الحمدهلل رب قاؿ الثانية: الحمدهلل رب العالمين، بلغت السموات ا

.  العالمين، بلغت العرش، فإذا قاؿ الرابعة: الحمدهلل رب العالمين، قيل: سل تػيٍعطى
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( ػ حدثنا عثماف بن أبي شيبة، عن جرير ]بن عبدالحميد[، عن مغيرة ]بن مقسم 392)
 الضبي[،

 كثر الكبلـ تضعيفان.عن إبراىيم ]النخعي[، قاؿ: كاف يقاؿ: إف الحمدهلل أ
( ػ حدثنا محمد بن إسماعيل ، قاؿ: حدثنا عبد اهلل بن صالح اليماني، قاؿ: حدثنا زكريا 393)

 بن يحيى الصنعاني ،
عن شيخ لو، قاؿ: إف هلل عز كجل ملك في السماء الرابعة لو أربع مائة ألف رأس، لكل رأس 

ل لساف لغة التشبو األخرل، يذكر اهلل أربع مائة ألف كجو، لكل كجو أربع مائة ألف لساف، لك
عز كجل، فقاؿ الملك: يارب خلقتني على ماخلقتني عليو من ىذا الخلق فهل أحد أكثر ذكران 

لك مني ؟ فقاؿ: نعم. عبده لي يقاؿ لو: يوشع بن نوف. قاؿ: فاستأذف الملك ربو في زيارتو، 
ني على ماترل من ىذا الخلق كإني فأذف لو فأتاه كىو قاعد مع أصحابو اليذكر شيئان، فقاؿ: إ

سألت اهلل: ىل أحد من خلقو أكثر ذكران لو مني ؟ فذكرؾ كأثنى عليك، فما ىذا الذم تذكره بو 
؟! قاؿ: إذا أصبحتي قلتي عشران، كإذا امسيت قلتي عشران: سبحاف اهلل كبحمده أضعاؼ 

لكـر كجهو كعز  ماسبحو بو جميع خلقو، كأضعاؼ ذلك كلو حتى يرضى ربنا، ككما ينبغي
جبللو، كًعظىم ربوبيتو، ككما ىو لو أىل. كأىللو كذلك، كأشكره كذلك كأحمده كذلك، قاؿ 

 الملك: فعلمت أف ذكره أكثر.
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 ( باب الإلو إال اهلل كحده الشريك لو15)
( ػ حدثنا جيبىارة بن الميغىلّْس، عن محمد بن طلحة بن مصرؼ، عن أبيو، عن عبدالرحمن 394)

 بن عوسجة،
عن البراء بن عازب، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: "من قاؿ: الإلو إال اهلل 
كحده الشريك لو، لو الملك كلو الحمد كىو على كل شيء قدير. عشر مرات، فهو كإعتاؽ 

 نسمة" .
الوليد بن ( ػ حدثنا أحمد بن يحيى، قاؿ: حدثنا محمد بن يزيد ]الكبلعي[، قاؿ: حدثنا 395)

مسلم ]الدمشقي[، عن أبي عمرك ]األكزاعي[، عن عمير بن ىاني ]العبسي[، عن جينىادة بن 
 أبي أمية،

عن عبادة بن الصامت، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: "من قاؿ: الإلو إال اهلل 
بحاف اهلل كحده الشريك لو، لو الملك كلو الحمد يحيي كيميت كىو على كل شيء قدير، س

كالحمدهلل كالإلو إال اهلل كاهلل أكبر كالحوؿ كالقوة إال باهلل. ثم قاؿ: رب اغفر لي. أك قاؿ 
 دعاءن، استجيب لو" .

( ػ حدثنا سفياف بن ككيع، عن يحيى بن آدـ، عن إسرائيل، عن أبي إسحاؽ، عن عمرك 396)
 بي ليلى،بن ميموف ]األكدم[ ، عن الربيع بن خثيم ، عن عبد الرحمن بن أ

عن أبي أيوب األنصارم، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: "من قاؿ: الإلو إال 
اهلل كحده الشريك لو، لو الملك كلو الحمد كىو على كل شيء قدير. عشر مرات، كتب لو من 

 األجر مثل من أعتق أربع أنفس من كلد إسماعيل " .
د بن ىاركف ]السلمي[ ، قاؿ: أخبرنا سالم بن ]عبيد، ( ػ حدثنا محمد بن عبيد، عن يزي397)

 عن[ أبي عبد اهلل ، عن مرة ]بن شراحيل[،
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أنو سمع ابن مسعود يقوؿ: إف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم خطب يومان، فقاؿ: "أال 
اهلل كحده  أخبركم بأفضل أىل الخلق عمبل يـو القيامة: رجل يقوؿ كل يـو مائة مرة: الإلو إال

الشريك لو، لو الملك كلو الحمد يحيي كيميت كىو على كل شيء قدير. إال تناثرت الذنوب  
 كما تتناثر الورؽ من الشجر " .

( ػ حدثنا عثماف بن أبي شيبة، قاؿ: حدثنا يزيد بن ىاركف، قاؿ: أخبرنا أزىر بن سناف 398)
كة فلقيت بها أخا سالم بن عبد القرشي، قاؿ: حدثنا محمد بن كاسع األزدم، قاؿ: قدمت م



 اهلل فحدثني عن أبيو،
عن جده عمر بن الخطاب، عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم أنو قاؿ: "من دخل سوقان 

من األسواؽ فقاؿ: الإلو إال اهلل كحده الشريك لو، لو الملك كلو الحمد يحيي كيميت كىو حي 
كتب اهلل لو ألف ألف حسنة، كمحا عنو ألف   اليموت، بيده الخير كىو على كل شيء قدير.

 ألف سيئة، كرفع لو الف ألف درجة" .
( ػ حدثنا محمد بن إسماعيل، قاؿ: حدثني حرب بن الحسن ، قاؿ: سمعت يحيى بن 399)

 سليم ]الطائفي[، يقوؿ: سمعت عمراف بن مسلم ، يقوؿ: سمعت عبد اهلل بن دينار، يقوؿ:
ي صلى اهلل عليو كآلو كسلم يقوؿ: "من قاؿ في السوؽ: سمعت ابن عمر يقوؿ: سمعت النب

الإلو إال اهلل كحده الشريك لو، لو الملك كلو الحمد كىو على كل شيء قدير، كتب اهلل لو ألف 
 ألف حسنة، كمحا عنو ألف ألف سيئة، كبنى لو بيتان في الجنة " .

شاـ بن حساف، عن ( ػ حدثنا علي بن حكيم ]بن ذبياف[ ، عن حفص بن غياث، عن ى400)
 عمرك بن دينار، عن سالم بن عبد اهلل، عن أبيو،
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عن عمر، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: "من دخل سوقان يباع فيها كيشترل 
فقاؿ: الإلو إال اهلل كحده الشريك لو، لو الملك كلو الحمد يحيي كيميت كىو على كل شيء 

 لف ألف حسنة، كميًحيى عنو ألف ألف سيئة، كبني لو بها بيت في الجنة " .قدير. كيًتبى لو بها أ
( ػ حدثنا محمد بن إسماعيل، قاؿ: حدثنا أسباط بن محمد، أخبرنا خارجة بن مصعب، 401)

 عن أبي يحيى ]عمر بن دينار[ مولى بن الزبير، عن سالم بن عبد اهلل ]بن عمر[،
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: "من قاؿ في عن أبيو ]عبد اهلل[ بن عمر، قاؿ: قاؿ 

السوؽ: الإلو إال اهلل كحده الشريك لو، لو الملك كلو الحمد كىو على كل شيء قدير. كتب 
 اهلل لو ألفي ألف حسنة، كمحا عنو ألفي ألف سيئة، كبنى لو بيتان في الجنة " .

اؿ: حدثنا محمود بن العباس ( ػ حدثنا عبد اهلل ]بن الحكم[، عن عيسى بن طلحة ، ق402)
 الخراساني ، قاؿ: حدثنا محمد بن شجاع النبهاني، عن زيد ]بن الحوارم[ العىًمي،

عن أنس بن مالك، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: "من قاؿ: الإلو إال اهلل 
كىو على  كحده الشريك لو، لو الملك كلو الحمد يحيي كيميت كىو حي اليموت بيده الخير 

كل شيء قدير. خىرىقىت كل سقف من السماء فبليلتئم خرقها حتى ينظر اهلل عز كجل إلى 
 قائلها، فحق على اهلل الينظر إلى عبد فيعذبو " .



( ػ حدثنا أحمد بن يحيى، عن محمد بن يزيد البػىزَّاز ]الحزامي[، عن إسحاؽ بن سليماف 403)
 بن أنس ]البكرم[ ، ]الرازم[، عن أبي جعفر الرازم، عن الربيع
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عن علي بن أبي طالب كـر اهلل كجهو، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: "ياعلي 
أال أدلك على صدقة أفضل من صدقة كل متصدؽ في سائر األرض، كاليدرؾَّ إال من عمل 

لو الحمد كىو على كل مثلها؟ أف تقوؿ بعد الفجر: الإلو إال اهلل كحده الشريك لو، لو الملك ك 
 شيء قدير" .

( ػ حدثنا محمد بن إسماعيل ، عن عبيد اهلل بن موسى ، عن موسى ]بن عبيدة 404)
 الربذم[، عن زيد بن أسلم،

عن جابر بن عبد اهلل، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: "أال أخبركم بشيء 
ؿ البنو: يابني آمرؾ بأمرين، كأنهاؾ عن أمرين، أكصى بو نوح ابنو ؟ إف نوحان صلى اهلل عليو قا

آمرؾ أف تقوؿ: الإلو إالاهلل كحده الشريك لو ، فإف السموات كاألرض لو كانتا في كفة لوزنتها، 
كلو جعلتا في حلقة لقصمتها، كآمرؾ يابني أف تقوؿ: سبحاف اهلل كبحمده، فإنها صبلة الخلق 

يابني أف تشرؾ باهلل، فإنو من يشرؾ فإنو قد حـر اهلل كتسبيح الخلق، كبها يرزؽ الخلق. كأنهاؾ 
عليو الجنة، كأنهاؾ عن الكبر فإف أحدان لن يدخل الجنة كفي قلبو مثقاؿ حبة من خردؿ من  

كبر" . قاؿ معاذ: يا رسوؿ اهلل أمن الكبر أف يكوف ألحدنا النعبلف يلبسهما، أك الثياب يلبسها، 
عليو أصحابو ؟ قاؿ: " ال. كلكن الكبر أف تسفو كتغمط أك الدابة يركبها، أك الطعاـ يجمع 

المؤمن ػ يعني: تستطيل عليو ػ، كسأنبئك بخبلؿو من كن فيو فليس بمتكبر، اعتقاؿ الشاة، 
 كركوب الحمار، كلبس الصوؼ، كمجالسة فقراء المؤمنين، كليأكل أحدكم مع عيالو " .

نيمىٍير ، عن موسى بن عبيدة ]الربذم[،  ( ػ حدثنا عثماف بن أبي شيبة ، عن عبد اهلل بن405)
 قاؿ: حدثني زيد بن أسلم،
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عن جابر، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: "أال أخبركم بشيء أمر بو نوح ابنو. 
إنو قاؿ البنو: يابني إني آمرؾ بأمرين كأنهاؾ عن أمرين، آمرؾ أف تقوؿ: الإلو إال اهلل كحده 

لو الملك كلو الحمد يحيى كيميت كىو على كل شيء قدير. فإف السماء كاألرض  الشريك لو،



لو جعلتا في كفة لوزنتهما، كلو جعلتا في حلقة لقصمتها. كآمرؾ أف تقوؿ: سبحاف اهلل كبحمده 
ًإٍف ًمٍن شىٍيءو ًإالَّ ييسىبّْحي ًبحىٍمًدًه? ]اإلسراء:  يرزؽ [(. كبها 44فإنها صبلة الخلق، )قاؿ تعالى: ?كى

الخلق. كأنهاؾ يابني أف تشرؾ باهلل شيئان، فإنو من يشرؾ باهلل فإنو قد حىرَّـ اهلل عليو الجنة، 
كأنهاؾ عن الكبر فإفَّ أحدان لن يدخل الجنة كفي قلبو مثقاؿ حبة خردؿ من كبر" . فقاؿ معاذ 

ابة يركبها، رضي اهلل عنو: يا رسوؿ اهلل أمن الكبر أف يكوف ألحدىم النعبلف يلبسهما، كالد
كالثياب يلبسها، كالطعاـ يجمع عليو أصحابو ؟ قاؿ: "ال، كلكن الكبر: تسفو المؤمن كتغمص 

المؤمن، كسأنبئك بخصاؿ من كن فيو فليس بمتكبر: اعتقاؿ الشاة، كركوب الحمار، كلبس 
 الصوؼ بينكم، كمجالسة فقراء المؤمنين، كأف يأكل أحدكم مع عيالو " .

بن إسماعيل، قاؿ: حدثنا عبيداهلل بن موسى ]بن باذاـ[، قاؿ: أخبرنا  ( ػ حدثنا محمد406)
]محمد بن عبدالرحمن[ بن أبي ليلى، عن ]عامر بن شراحيل[ الشعبي، عن عبدالرحمن بن أبي 

 ليلى،
عن أبي أيوب األنصارم قاؿ، قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: "من قاؿ: الإلو إال اهلل 

لو الملك كلو الحمد كىو على كل شيء قدير. عشر مرات بعد صبلة الفجر   كحده الشريك لو،
 كاف كًعٍدؿ أربع رقاب من كلد إسماعيل" .
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( ػ حدثنا عبيد بن أبي ىاركف، عن المحاربي، عن حصين بن منصور األسدم ، عن عبد 407)
 رحمن بن غىٍنم،اهلل بن ]عبد الرحمن بن[ أبي حسين المكي، عن شهر بن حوشب، عن عبدال

عن معاذ بن جبل، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: "من قاؿ حين يصلي صبلة 
الفجر قبل أف يتكلم بشيء: الإلو إال اهلل كحده الشريك لو، لو الملك كلو الحمد يحيي كيميت 

بيده الخير كىو على كل شيء قدير. عشر مرات، أعطي بهن سبعان: كتب لو بهن عشر 
حسنات، كميًحي عنو عشر سيئات، كرفع لو عشر درجات، ككن لو ًعٍدؿ عشر نسمات، ككينَّ لو 

حرزان من الشيطاف، كحرزان من المكركه، كلم يلحقو في ذلك اليـو ذنب إال الشرؾ باهلل. كمن 
 قالهن بعد صبلة المغرب كن لو من ليلو مثل ذلك" .

لبي، قاؿ: حدثنا المحاربي، عن حصين بن ( ػ حدثنا جعفر ]بن محمد[ بن عمراف الثع408)
منصور األسدم، عن ]عبد اهلل بن عبدالرحمن بن أبي[ حسين المكي ، عن شهر بن حوشب، 

 عن عبدالرحمن بن غنم األشعرم،
عن معاذ بن جبل، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: " من قاؿ حين ينصرؼ من 



إال اهلل كحده الشريك لو، لو الملك كلو الحمد كىو على كل  صبلة الغداة قبل أف يتكلم: الإلو
شيء قدير عشر مرات كتب لو بهن عشر حسنات، كمحي عنو بهن عشر سيئات، كرفع لو بهن 
عشر درجات، ككن لو عدؿ عشر نسمات ككن لو حرزان من المكركه، كحرزان من الشيطاف، كلم 

لى، كمن قالهن حين ينصرؼ من صبلة المغرب يلحقو في ذلك اليـو ذنب إال أف يشرؾ باهلل تعا
 أعطي مثل ذلك ثوابان " .
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( ػ حدثنا محمد بن إسماعيل، قاؿ: حدثني عاصم بن يوسف الخياط ]اليربوعي[، قاؿ: 409)
 حدثنا محمد بن أباف القرشي، عن زيد بن أسلم،

يصبح: الإلو إال اهلل  عن ابن عباس، عن النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم قاؿ: "من قاؿ حين
كحده الشريك لو، لو الملك كلو الحمد يحيي كيميت كىو حي دائم اليموت بيده الخير كىو 

على كل شيء قدير. كتب اهلل لو عشر حسنات، كمحا عنو عشر سيئات، كرفع لو عشر 
درجات، ككن لو كعتق أربع رقاب، ككن لو حرزان من الشيطاف حتى يمسي، فإف قالهن حين 

 كن لو حتى يصبح" .  يمسي
قاؿ زيد: فحدثني أنو رأل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم نائمان في الحجر بمكة، فقاؿ: يا 

 رسوؿ اهلل إف ابن عباس يحدث عنك بكذا ككذا يعني ىذا الحديث، قاؿ: صدؽ ابن عباس.
ن ( ػ حدثنا محمد بن إسماعيل، قاؿ: حدثني عبد الحميد بن صالح، عن عيسى ب410)

 عبدالرحمن ]السلمي[، عن حىمَّار األسدم ،
عن عبد اهلل بن عمر، ػ قاؿ: أبو صالح الأعلمو إال قد رفعو ػ قاؿ: "من قاؿ: الإلو إالاهلل كحده 
الشريك لو، لو الملك كلو الحمد يحيي كيميت كىو على كل شيء قدير مائة مرة، كيًتبى أفضل 

 . أىل ذلك اليـو عمبل إال من قاؿ مثل ماقاؿ"
 ( حدثنا جعفر بن محمد ]بن عبد السبلـ[، عن المحاربي، عن األحوص بن حكيم،411)

عن راشد بن سعد ]الحمصي[ ، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: "من قاؿ في  
كل يـو مائة مرة الإلو إال اهلل كحده الشريك لو، لو الملك كلو الحمد يحيي كيميت كىو على  

 أتى يـو القيامة ككجهو أضوأ من القمر ليلة البدر " .كل شيء قدير، 
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( ػ حدثنا جعفر ]بن محمد[ بن عمراف، عن المحاربي ، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن 412)
 أبي بكر بن حفص ، عن رجل من األنصار يسمى رفاعة ،

الشريك لو، لو الملك عن أبي الدرداء، قاؿ: "من قاؿ في كل يـو مائة مرة الإلو إال اهلل كحده 
كلو الحمد يحيي كيميت كىو على كل شيء قدير. لم يجىء أحد من أىل الدنيا بأفضل مما 

 جاء بو، إال من زاد عليها" .
( ػ حدثنا محمد بن إسماعيل، قاؿ: حدثنا يعلى ]بن عبيد[ الطنافسي، عن إسماعيل بن 413)

 أبي خالد، عن أبي بكر بن حفص، عن رجل من األنصار،
اؿ أبو الدرداء: "من قاؿ: الإلو إال اهلل كحده الشريك لو، لو الملك كلو الحمد يحيي كيميت ق

كىو على كل شيء قدير. في كل يـو مائة مرة لم يجىء أحد يـو القيامة بأفضل مما جاء بو، إال 
 من زاد عليو" .

دالرحمن ( ػ حدثنا محمد بن إسماعيل، عن علي بن ثابت ]القرشي[، عن عيسى بن عب414)
 السلمي، عن الحىمَّار ]األسدم[،

عن ابن عمر، قاؿ: "من قاؿ: الإلو إال اهلل كحده الشريك لو، لو الملك كلو الحمد كىو على  
 كل شيء قدير. مائة مرة، كاف أفضل الناس يومئذ عمبل إال من قاؿ مثل ماقاؿ أك أكثر " .

ن داكد السلمي ، قاؿ: حدثني ( ػ حدثنا محمد بن إسماعيل، قاؿ: حدثني إسماعيل ب415)
 سبحاف بن إبراىيم األسدم، قاؿ:
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قاؿ كعب األحبار لعمر بن الخطاب كأصحاب النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم: إني أجد في 
التوراة مكتوبان من قاؿ: الإلو إال اهلل كحده الشريك لو، لو الملك كلو الحمد يحيي كيميت كىو 

لخير كىو على كل شيء قدير. مرة كاحدة أعتق اهلل ثلث بدنو من حي دائم اليموت بيده ا
 النار، فإف قالها الثانية: أعتق اهلل ثلثيو من النار، فإف قالها الثالثة: أعتقو اهلل من النار.

قاؿ لو عمر: كاهلل إنها لفي التوراة كما قلت؟ قاؿ: فاستحلفو عليها، قاؿ: من يعلم معك؟ قاؿ: 
ني، كعدم، قاؿ: فبعث عمر رسولين فأتى بهما كأدخبل عليو، فقاؿ لهما: عمر بن ذم مر اليما

تجداف عندكما في التوراة مكتوباى، من قاؿ: الإلو إال اهلل كحده الشريك لو، لو الملك كلو 
الحمد.. إلى آخره ػ كما قاؿ كعب ػ؟ فأنكرا ذلك كقد خبأ عمر كعب عنهما، فقاـ عمر من 

 قد أنكرا ماقلت. مجلسو إلى كعب، فقاؿ: إنهما
قاؿ: فاستحلفهما بالعشر اآليات التي أنزلها اهلل على موسى عليو السبلـ، كبطور سيناء، 



كبالبحر الذم فلقو اهلل لبني إسرائيل، مايعلماف ىذا في التوراة مكتوب. فعاد عمر، فقاؿ: احلفا 
ا قلت، قاؿ: فمن لي بهذا ػ الذم قاؿ كعب ػ ماىذا في التوراة مكتوب، قاال: النحلف ىو كم

 يعلم ىذا معكما قاال: كعب إف كاف حيان. يسخراف بو لحاؿ دخولو في اإلسبلـ.
 ( ػ حدثنا إبراىيم بن محمد بن ميموف، عن مصعب بن سبلـ، عن سعد ]بن طريف[،416)

عن أبي جعفر، قاؿ: من قاؿ في السوؽ: الإلو إال اهلل كحده الشريك لو، لو الملك كلو الحمد 
ت كىو حي اليموت بيده الخير كىو على كل شيء قدير. غفر اهلل لو عدد كل يحيي كيمي

 عجمي كفصيح.

(73/9) 

 
 

( ػ حدثنا محمد بن إسماعيل، عن أبي نعيم ]الفضل بن ديكىين[، عن عمر بن خباب 417)
 ]البصرم[ ، عن عبدالرحمن بن األسود ، قاؿ:

قاؿ: مامن عبد يقوؿ ىذا عشر  أتى الربيع بن خثيم األسود، فسمعتو كىو يحدث األسود،
مرات إال كتب لو اهلل ًعٍدؿ رقبة يعتقها، يقوؿ: الإلو إال اهلل كحده الشريك لو، لو الملك، كلو 
 الحمد، كىو على كل شيء قدير، ىو األكؿ كاآلخر، كالباطن كالظاىر، كىو بكل شيء عليم.

سعدم[ قاؿ: حدثني ( ػ حدثنامحمد بن إسماعيل، قاؿ: حدثني محمد بن سكين ]ال418)
 حسين بن أبي العواـ،

عن أبي رجاء الخراساني، قاؿ: لو كضعت فاتحة الكتاب في كفة كالقرآف في كفة، لرجحت 
فاتحة الكتاب، كلو كضعت فاتحة الكتاب كسائر القرآف في كفة، ككضعت ىذه الكلمات في  

، كلو الحمد كحده، كفة، لرجحت ىذه الكلمات: الإلو إال اهلل كحده الشريك لو ]لو الملك
الشريك لو[ ، الإلو إال اهلل كاهلل أكبر، سبحاف اهلل كبحمده، كالحمدهلل كثيران طيبان كاسعان مباركان 

 فيو، كالحوؿ كالقوة إال باهلل.
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 ( باب سبحاف اهلل كالحمدهلل كالإلو إالاهلل كاهلل أكبر16)
ن حسين بن ًعٍلواف، عن أبي خالد ( ػ حدثنا علي بن أحمد بن عيسى، عن أبيو، ع419)

 ]الواسطي[، عن أبي ىاشم ]الرُّمَّاني[، عن زاذاف،
عىاف  عن سلماف، قاؿ: سمعت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم يقوؿ: "إف في الجىنَّة ًقيػٍ



فأكثركا من غىٍرًسها، قيل: يا رسوؿ اهلل كماغرسها ؟ قاؿ: سبحاف اهلل كالحمدهلل كالإلو إال اهلل 
كاهلل أكبر، كالحوؿ كالقوة إال باهلل، أال إف الإلو إال اهلل، كالحوؿ كالقوة إال باهلل، يطوياف 

 ماسواىما ) ) .
( ػ حدثنا سفياف بن ككيع، قاؿ: حدثنا أبو معاكية ]ىيشىٍيم بن بشير[، عن األعمش، عن 420)

 أبي صالح،
ألف أقوؿ سبحاف اهلل كالحمدهلل عن أبي ىريرة، قاؿ: قاؿ النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم: "

 كالإلو إال اهلل كاهلل أكبر، أحىبُّ إليَّ مما طلعت عليو الشَّمس" .
( ػ حدثنا أحمد بن يحيى األٍكدم، قاؿ: حدثني أبو نعيم ]الفضل بن ديكىٍين[، قاؿ: حدثنا 421)

 سفياف ، عن أبي خالد ، عن إبراىيم ]السكسكي[،
اؿ: جاء أعرابي إلى النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم، فقاؿ: إني عن ]عبد اهلل بن[ أبي أكفى ، ق

الأستطيع أف أتعلم فعلمني شيئان يجزئني . فقاؿ: "تقوؿ: سبحاف اهلل كالحمدهلل كالإلو إال اهلل 
كاهلل أكبر كالحوؿ كالقوة إال باهلل العلي العظيم" . فقاؿ األعرابي: ىكذا. فقبض ػ يعني يعدىن ػ 

؟ قاؿ: "تقوؿ: اللهم اغفر لي كارحمني كعافني كارزقني كاىدني" . فأخذىا  ىذا هلل، فمالي
 األعرابي كقبض كفيو، فقاؿ صلى اهلل عليو كآلو كسلم: "أما ىذا فقد مؤل كىفٍَّيًو من الخير " .
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( ػ حدثنا أحمد بن يحيى ، قاؿ: حدثنا محمد بن يزيد ]الكبلعي[، قاؿ: حدثنا ريٍشًدين 422)
 ؿ: أخبرني عمرك ]بن الحارث[، عن درَّاج، عن أبي الهيثم ]سليماف بن عمرك العتوارم[،، قا

عن أبي سعيد، أف النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم، قاؿ: "استكثركا من الباقيات الصالحات" . 
قيل: كماىن يا رسوؿ اهلل ؟ قاؿ صلى اهلل عليو كآلو كسلم: "التكبير، كالتهليل، كالتسبيح، 

 ميد، كالحمدهلل كالحوؿ كالقوة إال باهلل" .كالتح
( ػ حدثنا سفياف بن ككيع، عن يحيى بن آدـ، عن إسرائيل، عن أبي إسحاؽ، عن ىيبػىٍيرة 423)

 بن نػيفىيل،
عن علي، قاؿ: قلت لفاطمة: إنو قد أجهدؾ الطحين، فلو أتيت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو 

عليو كآلو كسلم فذكرت لو ذلك، فقاؿ : " أيعىلّْميكيمىا كسلم فتسأليو خادمان، فأتتو صلى اهلل 
ماىو خير لكما من ذلك، إذا آكيتما إلى فراشكما فسىبّْحا اهلل ثبلثان كثبلثين، كاحمداه ثبلثان 

كثبلثين، ككبراه أربعان كثبلثين، فتلك مائة على اللساف، كألف في الميزاف " . قاؿ علي كـر اهلل 
معتها من رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم. قاؿ لو رجل كالليلة كجهو: فما تركتها منذ س



 صفين ؟ قاؿ: كالليلة صفين .
( ػ حدثنا محمد بن عبيد ]المحاربي[، قاؿ: حدثني أبي، عن عيسى بن عبد الرحمن 424)

 ]السُّلىمي[، قاؿ: حدثني عبد اهلل بن يعلى النهدم، قاؿ:
ة إلى النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم العمل سمعت علي بن أبي طالب يقوؿ: شكت فاطم

كسألتو خادمان فقاؿ: "أىكى أىديلُّك على خير من ذلك ؟ إذا أكيت إلى فراشك فسبحي اهلل ثبلثان 
 كثبلثين، كاحمديو ثبلثان كثبلثين، ككبريو أربعان كثبلثين.
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اد، عن[ الثورم ، ( ػ حدثنا محمد بن إسماعيل، قاؿ: حدثني عيسى بن طلحة ]البر 425)
 قاؿ: حدثنا عبدالحميد بن بهراـ ]الفزارم[ ، عن شهر، قاؿ:

سمعت أـ سلمة رضي اهلل عنها تحدث، زعمت أف فاطمة عليها السبلـ جاءت إلى النبي صلى 
اهلل عليو كآلو كسلم تشتكي الخدمة، قالت: يا رسوؿ اهلل مىجىلىت يىدىمَّ من الرَّحا، أطحن مرة 

لها رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: "إف يرزقك اهلل عز كجل ]شيئان كأعجن مرة، قاؿ 
يأتيك[، كسأدلك على خير من ذلك، إذا لزمت مضجعك فسبحي اهلل ثبلثان كثبلثين، ككبرم 

اهلل ثبلثان كثبلثين، كاحمدم أربعان كثبلثين، فذلك مائة مرة، فهو خير لك من الخادـ. كإذا 
و إال اهلل كحده الشريك لو، لو الملك كلو الحمد يحيي كيميت بيده صليت الصبح، فقولي: الإل

الخير كىو على كل شيء قدير، عشر مرات بعد صبلة الصبح، كعشر مرات بعد صبلة 
المغرب، فإف كل كاحدة منهن يكتب لك بها عشر حسنات، كتحط عنك عشر سيئات، 

بى ذلك اليـو أف يدركهن إال أف ككاحدة منهن كعتق رقبة من كلد إسماعيل، كاليحل لذنب كيسً 
يكوف الشرؾ، كىن حرسك ػ مابين غدكة إلى أف تقوليهن عشية ػ من كل شيطاف كمن كل سوء" 

. 
( ػ حدثنا كاصل بن عبداألعلى، عن ابن فضيل، عن عبدالرحمن بن إسحاؽ ]الكوفي[، 426)

 عن الحسين بن أبي سفياف،
 عليو كآلو كسلم أـ سليم، فصلى في بيتها عن أنس بن مالك، قاؿ: زار رسوؿ اهلل صلى اهلل

صبلة تطوع. فقاؿ: "يا أـ سليم، إذا صليت المكتوبة فقولي: سبحاف اهلل عشران، كالحمدهلل 
عشران، كالإلو إال اهلل عشران، كاهلل أكبر عشران، ثم اسألي اهلل ماشئت، فإنو يقوؿ لك: نعم ثبلث 

 مرات".
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، عن أبيو ، عن محمد بن مركاف ، عن عمر بن عبد اهلل ]مولى  ( ػ حدثنا حسين بن نصر427)
 غىفىرىة[، عن عبادة بن نيسٌي، عن عبدالرحمن بن غىٍنم ،

عن معاذ بن جبل، عن النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم، قاؿ: " قولوا: الإلو إال اهلل، كاهلل أكبر، 
شيء، كعليهن فىطىر اهلل عز كجل  كالحمدهلل، كسبحاف اهلل، كتبارؾ اهلل فإنهن خمس اليعدلهن

مبلئكتو، كمن أجلهن رفع اهلل سماءه، كدىحىا أرضو، كلهن جىبىلى اهلل إنسو كًجنَّو، كفرض عليهن 
 فرائضو" .

( ػ حدثناعثماف بن أبي شيبة، قاؿ: حدثنا أبي ]محمد بن إبراىيم بن عفاف[، عن العىوَّاـ 428)
 ]بن حوشب[، قاؿ: أخبرني شيخ من األنصار،

أنو سمع النعماف بن بشير، يقوؿ: خرج إلينا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم، فقاؿ: "إف 
 الباقيات الصالحات: سبحاف اهلل، كالحمدهلل، كالإلو إال اهلل، كاهلل أكبر" .

( ػ حدثنا محمد بن إسماعيل، قاؿ: حدثني محمد بن قاسم األسدم ]الكوفي[ ، قاؿ: 429)
 يفة[، عن يحيى بن جعدة ]المخزكمي[،حدثنا ًفٍطر ]بن خل

عن أبي الدرداء يرفعو، "إذا قاؿ العبد: سبحاف اهلل. قاؿ اهلل عز كجل: صدؽ عبدم سيٍبحىاًني 
كبحمدم الينبغي التسبيح إال لي، كإذا قاؿ: الحمدهلل. قاؿ اهلل: صدؽ عبدم أنا أكؿ من حيمد 

عبدم، لي الكبرياء في السموات كاألرض  كأكؿ من عيًبد. فإذا قاؿ: اهلل أكبر. قاؿ اهلل: صدؽ
كأنا العزيز الحكيم. فإذا قاؿ: الإلو إال اهلل، قاؿ: استخلص عبدم. فإذا قاؿ: الحوؿ كالقوة 

، سىٍل تػيٍعطى " .  إال باهلل، قاؿ: استسلم عبدم، سىٍل تػيٍعطى، سىٍل تػيٍعطى
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ٍطر بن خليفة، عن المثنى بن ( ػ حدثناعلي بن منذر، عن ابن فضيل، قاؿ: حدثنا فً 430)
 الصباح ]اليماني األبناكم[، عن عطاء الخراساني، قاؿ:

سمعت ابن عمر، يقوؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: "من قاؿ: سبحاف اهلل 
كالحمدهلل كالإلو إال اهلل كاهلل أكبر. كيًتبى لو بكل كاحدة منهن عشر حسنات، كرفع لو عشر 

د زاده اهلل تعالى، كمن حالت شفاعىتيو دكف حىدٍّ من حدكد اهلل، فقد ضادَّ اهلل في درجات، كمن زا
أمره، كمن خاصم خصومةى باطلو كاف في سخط اهلل حتى يبرح ، كمن يػيٍعًنت مؤمنان أك مؤمنة بغير 

 علم حبسو اهلل يـو القيامة في رىدىغىة الخىبىاؿ ، حتى يخرج مما قاؿ، كليس ىو بخارج.
حدثنا محمد بن إسماعيل، قاؿ: حدثني إسماعيل بن أباف ]الوراؽ[ األزدم ، قاؿ: ( ػ 431)



حدثني أبو مىعشر ]نيجىٍيح بن عبد الرحمن المدني[، عن مسلم بن أبي مريم ، عن صالح مولى 
 كىٍجزىة ،

عن أـ ىاني بنت أبي طالب، قالت: جئت رسوؿى اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم، فقلت: يا 
إني امرأة قد ثػىقيلتي فعلمني شيئان أقولو كأنا جالسة. قاؿ: "قولي: اهلل أكبر مائة مرة، رسوؿ اهلل 

خير لك من مائة بدنة مجللة ميتىقبَّلة، كقولي: الحمدهلل مائة مرَّة، خير لك من مائة فرس ملجم 
لد مسرج تعطينها في سبيل اهلل، كقولي: سبحاف اهلل مائة مرة، خير لك من مائة رىقػىبىة من ك 

 إسماعيل تعتقينها، كقولي: الإلو إال اهلل مائة مرة، التىذىر لك ذنبان كاليٍسًبقها عمل" .
( ػ حدثنا محمد بن إسماعيل، عن كىب بن إسماعيل األسدم، عن محمد بن عبيداهلل 432)

 العىٍرزىًمي، عن يحيى بن جىعدة القيرىشي ]المخزكمي[، قاؿ:
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بػيرى سني دخلت أـ ىاني إلى النبي صل ى اهلل عليو كآلو كسلم، فقالت: يا رسوؿ اهلل إني قد كى
كدىؽَّ عظمي، كثىقلتي عن الصبلة؛ فىديلَّني على عمل أعملو. فقاؿ لها: "يا أـ ىاني إذا صليت 
الفجر فاجلسي في مسجدؾ حتى تسبحي اهلل مائة مرة، كتحمديو مائة مرة، كتهلليو مائة مرة، 

بكل تسبيحة أفضل من مائة بدنة ميقلَّدة ميتىقبَّلة، كإذا حىًمدًت اهلل  كتكبريو مائة مرة، كاف لك
مائة مرة، كانت أفضل من مائة فرس ملجم ميتػىقىبَّل في سبيل اهلل، كإذا كبرت مائة مرة، كانت 

، إال من  أفضل من مائة نسمة متقبلة، كإذا ىللت مائة مرة، كيٍنًت أفضل الناس عمبل ذلك اليـو
 ًت أك زاد عليك " .قاؿ مثلما قيل

( ػ حدثنا محمد بن إسماعيل، قاؿ: حدثني محمد بن الطفيل بن مالك النَّخعي، قاؿ: 433)
 حدثنا عثماف بن مطر ]الشيباني[، عن ثابت البيناني، عن أبي صالح مولى أـ ىاني ،

  عن أـ ىاني بنت أبي طالب، قالت: دخلت على رسوؿ اهلل فقلت: يا رسوؿ اهلل إني امرأة قد
كىبػيٍرتي كىرىقػٍَّيتي كضعفتي عن الصبلة كالصياـ ػ تعني التطوع ػ فدلني على عمل أعملو على 

فراشي، قاؿ: "قولي: سبحاف اهلل مائة مرة، فهي لك عدؿ مائة رقبة من كلد إسماعيل، كاحمدم 
 اهلل مائة مرة فهي لك عدؿ مائة فرس مٍسرىجة ملجمة في سبيل اهلل، ككبرم اهلل مائة مرة فهي
لك عدؿ مائة بدنة مبلغة مثقلة متقبلة، كىللي اهلل مائة مرة اليتبعك في ذلك اليـو ذنب إال 

 الشرؾ" .
( ػ حدثنا محمد بن إسماعيل، قاؿ: حدثنا ًحبَّاف ، قاؿ: حدثنا أغلب بن تميم 434)

 ]الكندم[، قاؿ: حدثنا مخلد أبو الهذيل العنبرم ، عن عبدالرحمن بن فبلف ،
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د اهلل بن عمر أف عثماف سأؿ النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم عن مقاليد السموات عن عب
كاألرض. قاؿ: "ياعثماف، سألتني عن شيء ما سألني أحد غيرؾ، مقاليد السموات كاألرض: 

الإلو إال اهلل كاهلل أكبر كسبحاف اهلل كبحمده كأستغفر اهلل كالحوؿ كالقوة إال باهلل، األكؿ اآلخر، 
الباطن، بيده الخير يحيى كيميت كىو على كل شيء قدير. من قالها عشر مرات حين  الظاىر

يصبح أك حين يمسي أيٍعًطيى بها ست خصاؿ: أكَّؿ خصلة: يحرس من إبليس كجنوده. كالثانية: 
يكوف لو ًقٍنطىار في الجنة. كالثالثة: ترفع درجتو في الجنة. كالرابعة: يزكّْجو اهلل ألف حوريَّة من 

ور العين. كالخامسة: يحضرىا اثنا عشر ملكان. كالسادسة: لو أجر من قرأ القرآف كالتوراة الح
كاإلنجيل، كلو أيضان ياعثماف أجر من حىجَّ كاعتمر حجَّة متقبلة كعمرة متقبلة، فإف مات في يومو 

 أك ليلتو طبعو اهلل بطابع الشهادة " .
ا يعقوب بن إبراىيم ، عن أباف ]بن أبي ( ػ حدثنا جعفر بن محمد الحبلؿ ، قاؿ: حدثن435)

 عياش[،
عن أنس، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: "من قاؿ: سبحاف اهلل كالحمدهلل 
كالإلو إالاهلل كاهلل أكبر. غيًرسى لو شجرة في الجنة أصلها ذىب كفرعها ديرّّ، كطلعها كىثىدم 

 لما أخذ منها شيء عاد كما كاف " .األبكار، ألين من الزبد، كأحلى من العسل، ك
( ػ حدثناعبد اهلل بن أبي زياد، عن سيار، قاؿ: حدثنا عبدالواحد بن زياد، عن 436)

عبدالرحمن بن إسحاؽ ]الكوفي[، عن القاسم بن عبدالرحمن ]بن عبد اهلل بن مسعود[، عن 
 أبيو،
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كسلم: "لقيت إبراىيم ليلة أسرم بي، عن ابن مسعود، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو 
فقاؿ: يا محمد اقرمء أمتك مني السبلـ، كأخبرىم أف الجنة طيبة التُّربة، عىٍذبىة الماء، كثيرة 

 القيعاف، كأف غرسها: سبحاف اهلل كالحمدهلل كالإلو إال اهلل كاهلل أكبر كالحوؿ كالقوة إال باهلل " .
حدثني جعفر بن عوف، قاؿ: أخبرنا عمر بن راشد ( ػ حدثنا محمد بن إسماعيل، قاؿ: 437)

 ]اليامي[، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة ]بن عبد الرحمن بن عوؼ،
عن أبي الدرداء[، قاؿ: جلس رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم إلى جدار فأسند ظهره إليو، 

آلو كسلم: "إف الإلو ثم أخذ غصن شجرة يابس فحىطَّ كرقة بيده، ثم قاؿ صلى اهلل عليو ك 



إالاهلل، كسبحاف اهلل، كالحمدهلل، كاهلل أكبر تىحيٌط الخطايا كما حططت ىذه الورؽ، ثم قاؿ: 
خذىا يا أبا الدرداء قبل أف يحاؿ بينكم كبينها فإنهن الباقيات الصالحات، كىن من كنوز 

 الجنة) ) .
سىعَّاد ، عن جابر ]الجعفي[،  ( ػ حدثنا محمد بن عبيد، قاؿ: حدثنا عمر ، قاؿ: أخبرنا438)

 عن أبي جعفر ]الباقر[،
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عن أنس بن مالك، عن النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم، قاؿ: "من قاؿ: الحمدهلل كالإلو إال اهلل 
كسبحاف اهلل كاهلل أكبر، كالحوؿ كالقوة إال باهلل العلي العظيم، تبارؾ اهلل أحسن الخالقين، عدد 

اد كلماتو، كزنة عرشو، كسعة رحمتو، كعدد ما أحصى كتابو، أضعاؼ خلقو، كرضاء نفس و، كًمدى
ماسبحو جميع خلقو، كعدد ماسبح نفسو كحمدىا، مرةن. كتب كاتباه من حين قالها إلى الساعة 

التي قالها من الغد اليفتركف، كمن قالها أربع مرات كتبها اهلل في أعماؿ السّْر حتى يوفيها 
عشر مرات كتب لو ألف ألف حسنة، كمحا عنو ألف ألف سيئة كرفع لو بها  أكلياءه، كمن قالها

درجة في الجنة، كمن قالها كل يـو كليلة أربعمائة مرة ثم خطب إلى اهلل من الحور العين زكجو 
 اهلل عز كجل) ) .

 ( ػ حدثنا محمد بن إسماعيل، عن ككيع، عن األعمش،439)
و كسلم قاؿ: "إذا قاؿ العبد: سبحاف اهلل. قالت عن بعض أصحاب النبي صلى اهلل عليو كآل

المبلئكة: الحمدهلل. فإذا قاؿ: الحمدهلل. قالت المبلئكة: الإلو إال اهلل. فإذا قاؿ: الإلو إال اهلل. 
قالت المبلئكة: اهلل أكبر. فإذا قاؿ: سبحاف اهلل كالحمدهلل كالإلو إالاهلل كاهلل أكبر. قالت 

 المبلئكة: يرحمك اهلل" .
( ػ حدثنا محمد بن إسماعيل، قاؿ: حدثني محمد بن سكين السعدم ، قاؿ: حدثني 440)

 سهل بن شداد المازني ،
رفع الحديث، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: "من قاؿ: سبحاف اهلل كالحمدهلل 

اـ ملك اهلل. قاؿ: كالإلو إال اهلل كاهلل أكبر كالحوؿ كالقوة إال باهلل، عدد مافي ملك اهلل، كدك 
 تنقطع الدنيا كينقطع أىل الدنيا كالينقطع ثواب قائلها" .
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 ( ػ حدثنا محمد بن إسماعيل، عن ككيع، عن مبارؾ ]بن فيضىالة[،441)
عن الحسن البصرم، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: "أفضل الكبلـ بعد 

 هلل، كالحمدهلل، كالإلو إال اهلل، كاهلل أكبر" .القرآف ػ كىن من القرآف ػ: سبحاف ا
( ػ حدثنا محمد بن إسماعيل، قاؿ: حدثنا موسى بن ىبلؿ العبدم، قاؿ: حدثنا ىشاـ 442)

 ]بن حىسَّاف[،
عن الحسن ]البصرم[، قاؿ: كاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم مع أصحابو فحث 

جالس ليس عنده شيء، فقاؿ: سبحاف اهلل  الناس على الصدقة فأٍعطىوا، كفي القـو رجل
كالحمدهلل كالإلو إال اهلل كاهلل أكبر. فقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: "أنت أفضل 

 القـو صدقة" .
 ( ػ حدثنا محمد بن جميل، عن محمد بن فضيل، عن أبي سفياف ]طلحة بن نافع[،443)

صلى اهلل عليو كآلو كسلم: "طعاـ المؤمن يومئذ  عن الحسن، قاؿ: ذيًكرى الدجاؿ فقاؿ رسوؿ اهلل
 التكبير كالتحميد كالتهليل كالتسبيح كالتقديس"

( ػ حدثنا محمد بن إسماعيل، قاؿ: حدثني حسين الجعفي عن إسرائيل بن يونس، عن 444)
 أبي إسحاؽ ]السبيعي[، عن زياد الصَّفَّار ،

كسلم لبعض أصحابو: "أال أدلك على  عن الحسن، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو
 صدقة تمؤل مابين السماء كاألرض ؟ سبحاف اهلل كالحمدهلل كالإلو إال اهلل كاهلل أكبر" .

 قاؿ حسين ]الجعفي[: إنما أشك في: الحوؿ كالقوة إال باهلل.
( ػ حدثنا سفياف بن ككيع، عن أبي خالد األحمر، عن ]محمد[ بن عجبلف، عن 445)

 ن حميد[،عبدالجليل ]ب
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عن خالد بن أبي عمراف ]التًُّجيببي[ ، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: "خذك 
ًجنَّتىكم" ، قالوا: يا رسوؿ اهلل أمن عدك حضر ؟ قاؿ: "ال، بل من النار" . قاؿ ، قلنا : كماًجنَّتنا 

هلل، كاهلل أكبر، كالحوؿ كالقوة إال باهلل ، من النار ؟ قاؿ : "سبحاف اهلل ، كالحمدهلل، كالإلو إال ا
 فإنهن يأتين يـو القيامة ميقىدّْمىات ، كمعقبات ، كمجنبات، كىن الباقيات الصالحات" .

( ػ حدثنا محمد بن إسماعيل، عن حسين ]الجعفي[، عن فضيل، عن ]محمد[ بن 446)
 عجبلف،

عليو كآلو كسلم: "خذكا ًجنَّتىكم،  عن رجل من أىل اإلسكندرية، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل



قالوا: يا رسوؿ اهلل أمن عدك حضر ؟ قاؿ: ال، بل من النار. قلنا: ماجنتنا من النار ؟ قاؿ: 
سبحاف اهلل كالحمدهلل كالإلو إال اهلل كاهلل أكبر كالحوؿ كالقوة إال باهلل، فإنهن يأتين يـو القيامة 

 صالحات" .مقدمات كمعقبات كمجنبات، كىن الباقيات ال
 ( ػ حدثنا أبو رجاء الهىرىكم ، عن سعيد ]بن إياس[ ػ يعني الجيرىٍيًرم ػ، قاؿ:447)

بلغنا أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم قاؿ: "ثػىقّْلوا موازينكم" . قالوا: بماذا ؟ قاؿ: 
 "بسبحاف اهلل كالحمدهلل كالإلو إال اهلل كاهلل أكبر" .

ر، عن ابن فضيل، قاؿ: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد، عن عوف ( ػ حدثنا علي بن منذ448)
 بن عبد اهلل،

عن عبد اهلل بن مسعود، قاؿ: من قاؿ: الإلو إالاهلل كالحمدهلل كاهلل أكبر كسبحاف اهلل، عرج بها 
 ملك إلى السماء فبليمر على مبلء من المبلئكة إال استغفركا لصاحبها حتى يرضى .
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ا محمد بن إسماعيل، قاؿ: حدثنا جعفر بن عىوف، قاؿ: أخبرنا عبدالرحمن بن ( ػ حدثن449)
 عبد اهلل المىسعودم ، عن عبد اهلل بن الميخارؽ، عن أبيو الميخارؽ بن سليم ]الشٍيباني[، قاؿ:

قاؿ عبد اهلل بن مسعود: إذا حدثتكم بحديث أنبأتكم بًتىٍصديق ذلك من كتاب اهلل تبارؾ 
إذا قاؿ: سبحاف اهلل كالحمدهلل كالإلو إال اهلل كاهلل أكبر كتبارؾ اهلل، أخذىن كتعالى، إف العبد 

مىلىك فجعلهن تحت جناحو ثم صىعىد بهنَّ فبليمر على جمع من المبلئكة إال استغفركا لقائلهن. 
 [ .10طر: ثم قرأ عبد اهلل: ?ًإلىٍيًو يىٍصعىدي الكىًلمي الطَّيّْبي كىالعىمىلي الصَّاًلحي يػىٍرفػىعيوي? ]فا

( ػ حدثنا محمد بن إسماعيل، قاؿ: حدثنا علي بن ثابت ]القرشي[، قاؿ: حدثنا محمد 450)
 بن طلحة بن مصرؼ، عن زيبػىٍيد ]اليامي[، عن ميرَّة ]بن شراحيل[ الهمداني،

عن عبد اهلل بن مسعود، قاؿ: إف اهلل عز كجل قىسىمى بينكم أخبلقكم كما قسم بينكم أرزاقكم 
طي الماؿ من يحب كمن اليحب، كاليعطي اإليماف إال من يحب، فإذا أحب اهلل كإف اهلل يع

عبدان أعطاه اإليماف، فمن ظىنَّ منكم بالماؿ أف ينفقو، كىاب العدك أف يجاىده، كالليل أف 
 يكابده، فليكثر من: سبحاف اهلل كالحمدهلل كالإلو إال اهلل كاهلل أكبر.

: حدثنا حسين الجعفي، عن زائدة ]بن قدامة[، عن ( ػ حدثنا محمد بن إسماعيل، قاؿ451)
 ليث ]بن أبي سيلىيم[، عن أبي عبيدة،
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عن أـ ىاني، قالت: من كبَّر مائة تكبيرة قبل طلوع الشمس كاف كمن أعتق مائة رقبة، كمن 
حمداهلل مائة تحميدة قبل طلوع الشمس كاف كمن نحر مائة بدنة، كمن سبح اهلل مائة تسبيحة 

بل طلوع الشمس، كاف كمن عمل على مائة فرس في سبيل اهلل مسرجة ملجمة، )أك ًبسيريًجها ق
كليجيًمها(، كمن قاؿ: الإلو إالاهلل مائة مرة في كل يـو قبل طلوع الشمس لم يلحقو في ذلك 

 اليـو ذنب، كمن قالها قبل غركب الشمس كاف كذلك.
يل، قاؿ: حدثنا ًفٍطر، عن منذر ]بن يعلى[ ( ػ حدثنا علي بن منذر، قاؿ: حدثنا ابن فض452)

 الثورم، قاؿ:
سمعت محمد بن الحنفية يقوؿ: مايصنع أحدكم بالكبلـ بعد تسع: سبحاف اهلل، كالحمدهلل، 

كالإلو إال اهلل، كاهلل أكبر، كقراءة القرآف، كأمر بالمعركؼ، كنهي عن المنكر، كمسألة من الخير، 
 كتعوذ من الشر.

 مد بن أبي عبدالرحمن ، عن الحسن بن محمد، عن الحكم بن ظهير،( ػ حدثنا أح453)
? قاؿ: سبحاف اهلل كالحمدهلل كالإلو إال  عن السُّدم، في قولو تعالى: ?ًإلىٍيًو يىٍصعىدي الكىًلمي الطَّيّْبي

[ قاؿ: ليس يرفع إلى السماء تكبير 10اهلل كاهلل أكبر. ?كىالعىمىلي الصَّاًلحي يػىٍرفػىعيوي? ]فاطر: 
كالتسبيح كالتحميد كالتوحيد، إال أف يكوف لصاحبو عمل صالح، فإف العمل الصالح ىو الذم 
يرفع الكلم الطيب إلى اهلل عز كجل، كأفضل القوؿ العمل، فإف مثل ذلك مثل البيت اليسقف 

 إال بعد أف يبنى أساسو.
 قاؿ: ( ػ حدثنا محمد بن إسماعيل، عن يزيد بن علي ، قاؿ: حدثني رجل ببغداد454)
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دخلت على عبدالولي أعوده فوجدتو في السوؽ، فرجعت إليو بالعشي، فإذا ىو قائم يصلي في 
جىمىاعة، فقلت لو: دخلت عليك غدكة كأنت في السوؽ، قاؿ: إني تلك الساعة كاف أغمي 

علي، فرأيت أربعة نفر عليهم ثياب بيض، منهم نفحة المسك تسطع، فإذا خامس فيهم قائم 
ناحية، قلت: من أنتم يرحمكم اهلل ؟ قالوا: نحن من المبلئكة، ىذا موكل بمن قاؿ: سبحاف في 

اهلل، كىذا بالحمدهلل، كىذا ببلإلو إال اهلل، كىذا باهلل أكبر. قاؿ، فقلت: فذلك. قاؿ: ذاؾ 
كاًجده عليك غضباف. فقلت: كلم ذاؾ ؟ قاؿ: ذاؾ موكل ببلحوؿ كالقوة إال باهلل، كلست 

قاؿ، قلت: الحوؿ كالقوة إال باهلل كثيران. فجاء حتى جلس بين يدم ثم أخرج من كيمّْو تقولها. 
مركحة بيضاء أك خضراء، فرىكَّحني بها فوجدت بردىا في فؤادم، ثم مسح يده علي. ثم قاؿ: 

 عجل اهلل شفاءؾ، كعجل رفع صرعتك، فقمت مابي علة.



بن ىاركف القرشي، قاؿ: حدثنا الفضل  ( ػ حدثنا محمد بن إسماعيل، قاؿ: حدثنا عثماف455)
 بن مركاف ،

عمن حدثو، قاؿ: الجنة قيعاف، كمامن مؤمن إال كلو كًصٍيف يػىٍغًرس لو في الجنة: سبحاف اهلل 
كالحمدهلل كالإلو إال اهلل كاهلل أكبر، فإذا أمسك، قاؿ لو أصحابو: مالك التغرس ؟ قاؿ: فيقوؿ: 

 أمسك صاحبي فأمسكت.
 حمد بن إسماعيل، قاؿ: حدثني أسيد بن زيد الجماؿ ، قاؿ: حدثني ىيشىٍيم ،( ػ حدثنا م456)

عن علي بن زيد بن ًجٍدعىاف، قاؿ: كتب ملك الركـ إلى معاكية: أخبرني بأحب كلمة إلى اهلل، 
كالثانية، كالثالثة، كالرابعة، كعن أعظم آية في كتاب اهلل ؟ كسألو عن غير ذلك، فقاؿ معاكية: 

 ، كأنا مايدريني ماىذا ؟ فقيل لو: أرسل إلى ابن عباس.مالو أخزاه اهلل
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فأرسل إليو، فقاؿ: أحب كلمة إلى اهلل عز كجل: الإلو إال اهلل، اليقبل اهلل عمبل إال بها. كالثانية: 
الحمدهلل رب العالمين. كلمة الشكر. كالثالثة: سبحاف اهلل كبحمده. كلمة النجاة. كالرابعة: اهلل 

 فاتحة الصبلة كالركوع كالسجود. كأعظم آية في كتاب اهلل: آية الكرسي. اكبر،
، قاؿ: ال كاهلل ماعلم ىذا معاكية، كال أعلمو إال رجل من  فلما انتهى الكتاب إلى ملك الرـك

 أىل بيت النبوة.
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 صبلة التسبيح
عياش، عن سعيد بن ( ػ حدثنا عبد اهلل بن داىر، عن عمرك بن جميع، عن أباف بن أبي 457)

 جبير،
عن أـ سلمة رضي اهلل عنها قالت: كاف عندم رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم في ليلتي 

كيومي، حتى إذا كاف في الهاجرة جاءه إنساف فدؽ عليو الباب، فقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 
ب. قاؿ: فقاؿ رسوؿ كآلو كسلم: "من ىذا ؟ " فقاؿ: يا رسوؿ اهلل ىذا العباس بن عبدالمطل

اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: " اهلل أكبر ألمر ماجاء أدخلوه". فلما دخل قاؿ: "ياعباس ياعم 
النبي ماجاء بك في الهاجرة ؟ " قاؿ: يا رسوؿ اهلل بأبي أنت كأمي ذكرت ماكاف مني في 

عليو كآلو كسلم:  الجاىلية فعرفت أنو لم يفرج عني بعد اهلل غيرؾ. فقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل



"الحمدهلل الذم ألقى ذلك في قلبك، كلو شاء أللقاه في قلب أبي طالب. ياعباس ياعم أما إني 
ال أقوؿ لك ]صل[ بعد الفجر حتى تطلع الشمس، كالبعد العصر حتى تغرب الشمس، صل 

دهلل أربع ركعات تقرأ فيهن بطواؿ المفصل، فإذا قرأت ]الحمد كسورة[ فقل: سبحاف اهلل كالحم
كالإلو إال اهلل كاهلل أكبر. تقولها خمس عشرة مرة، فإذا ركعت فقلها عشران، فإذا رفعت رأسك 

من الركوع فقلها عشران، فإذا سجدت األكلى فقلها عشران فإذا رفعت رأسك من السجدة األكلى 
أف  فقلها عشران ، فإذا سجدت الثانية فقلها عشران فإذا رفعت رأسك من السجدة الثانية قبل

تقـو فقلها عشران، فتلك خمس كسبعوف في كل ركعة، كثبلثمائة في أربع ركعات، كالذم نفس 
محمد بيده لو كانت ذنوبك ػ ياعباس ياعم النبي ػ عدد نجـو السماء، كعدد قطر السماء، 

 كعدد أياـ الدنيا، كعدد الشجر كالمدر، كعدد رمل عالج،
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 لغفرىا اهلل لك ".
ؿ اهلل بأبي أنت كأمي كمن يطيق ذلك. قاؿ: "فقلها في كل جمعة مرة" . قاؿ: فقاؿ: يا رسو 

كمن يطيق ذلك! قاؿ: "فقلها في كل شهر مرة ". قاؿ: كمن يطيق ذلك ؟ قاؿ: "فقلها في كل 
 سنة مرة ". قاؿ: كمن يطيق ذلك ؟ قاؿ: "فقلها في عمرؾ مرة " .

حباب، قاؿ: حدثني موسى بن عبيدة، ( ػ حدثنا علي بن أحمد، قاؿ: أخبرنا زيد بن 458)
،]  قاؿ: حدثني سعيد بن أبي سعيد ]األنصارم[ مولى أبي بكر بن محمد بن عمرك ]بن حـز

عن أبي رافع مولى النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم قاؿ: قاؿ النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم 
رسوؿ اهلل. قاؿ: "ياعم صل للعباس: "ياعم أال أعلمك أال أحبوؾ أال أنفعك ؟ " قاؿ: بلى يا 

أربع ركعات تقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب كسورة، فإذا انقضت القراءة فقل: اهلل أكبر 
كسبحاف اهلل كالحمدهلل كالإلو إالاهلل خمس عشرة مرة قبل أف تركع، ثم اركع فقلها عشران، ثم 

عشران، )ثم اسجد فقلها  ارفع رأسك فقلها عشران، ثم اسجد فقلها عشران، ثم ارفع رأسك فقلها
( ، فتلك خمس كسبعوف في كل ركعة، كىو  عشران، ثم ارفع رأسك فقلها عشران قبل أف تقـو

ثبلثمائة في أربع ركعات. فلو كانت ذنوبك مثل رمل عالج لغفرىا اهلل لك" . قاؿ: يا رسوؿ اهلل 
ي كل شهر، حتى فإف لم نستطع أف نقولها في كل يـو ؟ قاؿ: "فقلها في كل جمعة، فقلها ف

 قاؿ: فقلها في سنة" .
( ػ حدثنا علي بن أحمد، قاؿ: اخبرنا زيد بن حباب، قاؿ: حدثني رافع بن المسيب 459)

 الكبلبي، قاؿ: حدثني عمرك بن مالك النكرم،



(75/2) 

 
 

عن أبي الجوزاء، قاؿ: أقمت عند ابن عباس في داره خمس عشرة سنة فلم يبق شيء من 
نو، في أم شهر أنزؿ، كفيما نزؿ ؟ كعن ظهره كبطنو فقاؿ لي ذلك: أال القرآف إال سألتو ع

أنفعك أال أصنع لك أال.. أال.. ؟ قلت: بلى. قاؿ: فقاؿ لي مثل حديث رسوؿ اهلل صلى اهلل 
عليو كآلو كسلم في صبلة التسبيح: يغفر اهلل لك ماقدمت كما أخرت كما أسررت كما أعلنت 

 كماجهلت كماعلمت .
ثنا عبد اهلل بن أبي زياد، عن سيار بن حاتم، قاؿ: حدثنا جعفر، قاؿ: حدثنا عمرك ( ػ حد460)

 بن دينار ، عن أبي الجوزاء،
عن ابن عباس، قاؿ: أال أعطيك ؟ أال أخبرؾ ؟ أال أنبئك بما لو كنت أعظم أىل األرض ذنبان 

قراءتك، سبحت ثم استغفرت اهلل غفر اهلل لك ؟ تصلي أربع ركعات، ثم تقرأ، فإذا فرغت من 
خمس عشرة مرة، كحمدت خمس عشرة مرة، كىللت خمس عشرة مرة، ككبرت خمس عشرة 

مرة، ثم تركع فقلها عشران، فإذا رفعت رأسك من الركوع فقلها عشران، فإذا سجدت فقلها 
عشران، فإذا رفعت رأسك من السجدة األكلى فقلها عشران، فإذا سجدت فقلها عشران ، فإذا 

السجدة الثانية فقلها عشران قبل أف تقـو ، فتقوؿ مثل ذلك في كل ركعة، رفعت رأسك من 
، أك كل جمعة، أك كل شهر، أك كل عاـ.  ثبلثمائة في جميعهن، ألف كمائتاف فتصليهن كل يـو

 قاؿ: ككنت أرل أبا الجوزاء يصليهن في كل يـو .
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 ( باب قل ىو اهلل أحد17)
ن عبد السبلـ[، كعثماف بن محمد بن أبي شيبة، عن ككيع، ( ػ حدثنا جعفر بن محمد ]ب461)

 عن سفياف، عن أبي قيس ]عبد الرحمن بن ثركاف[ األكدم، عن عمرك بن ميموف ]األكدم[،
عن أبي مسعود عقبة بن عمرك األنصارم، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: 

 "الواحد الصمد: تعدؿ ثلث القرآف" .
ا محمد بن إسماعيل، عن عيسى بن عبد اهلل ]بن محمد بن عمر بن علي[، ( ػ حدثن462)

 قاؿ: أخبرني أبي، عن أبيو، عن جده،
عن علي عليهم السبلـ، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: "من قرأ مائة مرة قل 

الو ثمانية ىو اهلل أحد في دبر كل صبلة مكتوبة جاز الصراط كعن يمينو ثمانية أذرع كعن شم



أذرع، كىو يىطًَّلع في النار يمينان كشماال كجبريل صلى اهلل عليو آخذ بحجزتو، من رأل فيها ممن 
 يعرؼ دخلها بذنب غير الشرؾ أخذ بيده فأدخلو الجنة بشفاعتو" .

( ػ حدثنا جعفر ]بن محمد بن عبد السبلـ[، عن ابن فضيل، عن بشير ]بن سليماف[ 463)
،أبي إسماعيل، عن أب  ي حاـز

عن أبي ىريرة، قاؿ: خرج إلينا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم فقاؿ: "اقرأ عليكم ثلث 
 القرآف ؟ " فقرأ: قل ىو اهلل أحد .

( ػ حدثنا سفياف بن ككيع، عن ابن فضيل، عن بشير ]بن سليماف[ أبي إسماعيل، عن 464)
،  أبي حاـز

ى اهلل عليو كآلو كسلم، فقاؿ: "اقرأ عليكم ثلث عن أبي ىريرة، قاؿ: خرج علينا رسوؿ اهلل صل
 القرآف ؟ " فقرأ قل ىو اهلل أحد حتى ختمها .

( ػ حدثنا محمد بن إسماعيل، قاؿ: حدثنا أحمد ]بن عبد اهلل[ بن يونس، قاؿ: حدثني 465)
 سبلـ الطويل، عن ىاركف بن قيس ، عن زيد بن أسلم، عن أبيو، عن أبي أمامة،
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بن كعب، رفعو إلى النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم قاؿ: " من قرأ قل ىو اهلل أحد  عن أيبىيٌ 
فكأنما قرأ ثلث القرآف، كأعطي من األجر عشر حسنات بعدد من أشرؾ باهلل كآمن بو، كمن قرأ 
قل ىو اهلل أحد مرة كاحدة أعطي من األجر كمن آمن باهلل كمبلئكتو ككتبو كرسلو، كأعطي عليو 

 مثل أجر مائة شهيد " . من األجر
( ػ حدثنا عثماف بن أبي شيبة، عن حسين بن علي، عن زائدة ]بن قدامة[، عن منصور، 466)

عن ىبلؿ بن يساؼ، عن الربيع بن خثيم، عن عمرك بن ميموف، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، 
 عن امرأة من األنصار،

لم: " من قرأ قل ىو اهلل أحد، عن أبي أيوب قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كس
 فكأنما قرأ ثلث القرآف" .

( ػ حدثني أحمد بن يحيى، عن سعيد بن محمد الجرمي، قاؿ: أخبرنا يزيد بن ىاركف 467)
 ]السلمي[، قاؿ: أخبرنا العبل بن زيد الثقفي ، قاؿ:

ت سمعت أنس بن مالك، قاؿ: كنا مع رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم بتبوؾ، فطلع
الشمس بنور كضياء كشعاع لم نرىا طلعت بو فيمامضى، فأتاه جبريل عليو السبلـ فقاؿ: "يا 

جبريل مالي أرل الشمس طلعت بنور كضياء كشعاع لم نرىا طلعت فيما مضى عليو ؟ " قاؿ: 



ذلك أف معاكية بن معاكية الليثي مات بالمدينة اليـو فبعث اهلل عز كجل إليو سبعين ألف ملك 
ليو، قاؿ: كلم ذلك ؟ قاؿ: كاف يكثر من قراءة قل ىو اهلل أحد في صبلتو كفي ممشاه يصلوف ع

كفي قعوده كفي قيامو كصيامو، كإف شئت يا رسوؿ اهلل أف أقبض لك األرض فتصلي عليو، قاؿ 
 : فافعل، فصلى عليو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم كرجع .
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ل، قاؿ: حدثني إسماعيل بن أباف العامرم ، قاؿ : حدثنا ( ػ حدثنا محمد بن إسماعي468)
 محمد بن عبيدة رجل من البصرة، قاؿ: حدثنا العبل بن زيد أبو محمد ]الثقفي[،

عن أنس بن مالك، قاؿ: غزا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم غزكة تبوؾ ككانت آخر غزكة 
نور، قاؿ: فهبط جبريل صلى اهلل غزاىا، كطلعت الشمس يومئذ بأحسن اطبلع كلها شعاع ك 

عليو بالوحي، فقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم لجبريل صلى اهلل عليو: " مالي أرل 
الشمس طلعت اليـو بأحسن اطبلع ، لها شعاع كنور لم نر مثلو قبل ذلك ؟ قاؿ: مات اليـو 

يهبطوا إلى األرض قبلها  معاكية بن معاكية الليثي بالمدينة فأىبط اهلل سبعين ألف ملك لم
يصلوف عليو، قاؿ: كلم ذلك ؟ قاؿ: كاف يكثر من قراءة قل ىو اهلل أحد، كاف يقولها قائمان 

 كقاعدان كعلى كل حاؿ " .
 ( ػ حدثناعثماف بن أبي شيبة، عن أبي إدريس ، عن إسماعيل بن قيس ،469)

لم: "نزلت علي آيات لم ينزؿ عن عقبة بن عامر، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كس
 مثلهن. فذكر قل ىو اهلل أحد، كقل أعوذ برب الناس، كقل أعوذ برب الفلق" .

( ػ حدثنا محمد بن إسماعيل، قاؿ: حدثني زائدة بن قدامة األسدم، قاؿ: أخبرني أبي، 470)
 عن األعمش، عن زر ]بن حبيش[،

سلم: "من صلى الغداة في بيتو أك في عن حذيفة، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو ك 
مسجده ثم قرأ قل ىو اهلل أحد مائة مرة كالحوؿ كالقوة إال باهلل مائة مرة بعث اهلل إليو ملكان 
 ]يقوؿ لو:[ قد قضى اهلل لك مائة حاجة، ثمانين من اآلخرة كعشرين من الدنيا سل تعطو" .
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 مد بن مركاف، عن أباف بن أبي عامر ، عن رجل،( ػ حدثنا علي بن سيف الضَّبّْي، عن مح471)
عن أنس، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: "من قرأ قل ىو اهلل أحد مرة بورؾ 



عليو، كإف قرأىا مرتين بورؾ عليو كعلى أىلو، كإف قرأىا ثبلث مرات بورؾ عليو كعلى أىلو 
اثني عشر قصران في الجنة. تقوؿ الحفظة اذىبوا كجيرانو، كمن قرأىا اثنتي عشرة مرة بنى اهلل لو 

بنا إلى قصور أخينا في الجنة، كإف قرأىا مائة مرة غفر اهلل لو ذنوب خمس كعشرين سنة ماخبل 
الدماء كاألمواؿ، كمن قرأىا مائتي مرة غفر لو ذنوب خمسين سنة ماخبل الدماء كاألمواؿ، كمن 

هيد كل قد عقر جواده كأىريق دمو في سبيل اهلل، كإف قرأىا أربعمائة مرة كاف لو أجر أربعمائة ش
 قرأىا ألف مرة لم يمت حتى يرل منزلو في الجنة أك يراه لو غيره " .

 ( ػ حدثنا محمد بن إسماعيل، عن محمد بن فضيل، عن غالب ،472)
 عن جابر بن عبد اهلل يرفع الحديث إلى النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم أنو قاؿ: "من قرأ في

ليلة أربعين مرة ?قيٍل ىيوى اهلل أىحىده?. بنا اهلل لو قصران في الجنة على عمود من ياقوت، فإذا 
 أصبحت المبلئكة قالوا: انطلقوا بنا إلى قصر فبلف الذم بني لو الليلة في الجنة " .

( ػ حدثنا إبراىيم بن محمد بن ميموف، عن علي بن القاسم ، عن سبلـ بن سلم، عن 473)
 ن ميموف،زياد ب

عن أنس بن مالك، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم : " من قرأ قل ىو اهلل أحد 
 مائتي مرة غفر لو ذنوب خمسين عامان " .

 ( ػ حدثنا محمد بن إسماعيل، قاؿ: حدثنا القاسم بن الضحاؾ، عن عيينة بن سعد،474)
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صلى اهلل عليو كآلو كسلم: "من قرأ في كل يـو مائة عن أبي أمية المكي، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل 
 مرة قل ىو اهلل أحد كصلى علي مائة مرة غفر لو البتة " .

( ػ حدثنا محمد بن إسماعيل، قاؿ: حدثني شريح بن مسلمة التنوخي الزيات، قاؿ: 475)
 أخبرنا العبل بن زيدؿ البصرم ،

م قاؿ: "من قرأ قل ىو اهلل أحد في يـو عن أنس بن مالك، عن النبي صلى اهلل عليو كآلو كسل
خمسين مرة، رفعو اهلل خمسين ألف درجة، كحط عنو خمسين ألف سيئة، ككتب لو خمسين 

 ألف حسنة، كمن زاد زاد اهلل لو" .
( ػ حدثنا محمد بن إسماعيل، عن عبدالرحمن بن محمد، قاؿ: حدثنا محمد بن ناجيو 476)

 قارم[، عن عبد اهلل مولىغفرة،الفزارم، عن نافع ]بن عبدالرحمن ال
عن ابن عمر قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: "من صلى فيما بين المغرب 

كالعشاء عشرين ركعة يقرأ في كل ركعة منها فاتحة الكتاب ك?قيٍل ىيوى اهلل أىحىده? حفظ اهلل لو 



 أىلو كمالو كدينو كدنياه كآخرتو كحماه" .
ف بن أبي شيبة، عن عبد اهلل بن موسى ، عن أبي جعفر ]الرازم[، عن ( ػ حدثنا عثما477)

 الربيع بن ]أنس،
عن[ أبي العالية ، أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم، قالوا لو: انسب لنا ربك. فجاءه 

ٍد كىلىٍم يىكيٍن لىوي كيفيؤان جبريل صلى اهلل عليهما بسورة: ?قيٍل ىيوى اهلل أىحىده اهلل الصَّمىدي لىٍم يىًلٍد كىلىٍم يػيٍولى 
أىحىده?. قاؿ: الصمد: الذم لم يلد. كلم يولد: أم ليس شيء يلد إال سيورث، كالشيء يولد إال 

سيموت، كأف ربنا تبارؾ كتعالى اليموت كاليورث. كلم يكن لو كفؤان أحد قاؿ: ليس لو شبو 
 كالعدؿ كالكمثلو شيء .
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 ]بن عبد السبلـ[، عن أبي معاكية، عن األعمش،( ػ حدثنا جعفر بن محمد 478)
عن إبراىيم، قاؿ: خرج النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم على أصحابو فقاؿ: "أما يستطيع 

أحدكم أف يقرأ ثلث القرآف ؟ " فقالوا: يا رسوؿ اهلل، ككيف يقرأ ثلث القرآف ؟ قاؿ: "يقرأ ?قيٍل 
 ىيوى اهلل أىحىده?، فهي تعدؿ ثلث القرآف " .

 ( ػ حدثنا محمد بن إسماعيل، قاؿ: حدثني أبو حفص الغزاؿ عمر بن حفص ، قاؿ:479)
حدثني أبي، رفعو إلى النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم قاؿ: "من قرأ قل ىو اهلل أحد مرة كاحدة 

محتسبان، ككل اهلل بو ألف ألف ملك يغرسوف لو النخل، يغرس كل منهم مائة ألف ألف سعف 
نخلة من ذىب أحمر، كعراجينها من ياقوت أحمر، كسعفها طرائف الحلل، من النخل، ال

كبسرىا در أبيض في كل نخلة مائة ألف ألف عذؽ في كل عذؽ مائة ألف ألف شمراخ في كل 
شمراخ عدد رمل عالج بيٍسران كل بيٍسرىة مثل قػيلَّة من ًقبلؿ ىجر، أشد بياضان من اللبن كأحلى من 

 العسل كألين من الزبد.
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قاؿ: كقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم يقوؿ اهلل عز كجل للمبلئكة اقرأكا على عبدم 
ما أعددت لو في الجنة فيفعلوف . فتقوؿ المبلئكة: يارب ماباؿ ىؤالء أشرؼ منازال كأرفع من 

ن كتابي الذين كانوا يقرأكف كتابك كلو ؟ قاؿ فيقوؿ تبارؾ كتعالى: إف ىؤالء يقرأكف نسبي م
ككانوا إذا قرأكىا أبكوا عيونهم كأشخصوا أبصارىم كأتعبوا أبدانهم في طلب مرضاتي كأنا أكـر 



األكرمين فلزمني في حق ىؤالء كفضلهم على من لم يكن يقرأىا كقرائتهم، كلكني أفضل ىذا 
بلت لمن قرأىا خاصة الذين حفظوا كصيتي فاتبعوا أمرم. قاؿ: فإذا قاؿ ذلك تبارؾ كتعالى أق

 المبلئكة عليهم السبلـ على العبد فقالوا: أبشر ياكلي اهلل فإنك من الفائزين .
( ػ حدثنا عباد بن يعقوب، قاؿ: حدثنا محمد بن فػىرُّكخ، عن الحكم، عن خالد، عن 480)

 الزبير بن سفياف فقيو بيت المقدس، عن ضراره ،
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عليو كآلو كسلم: " من قرأ قل ىو اهلل أحد عن الحسن البصرم، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل 
مخلصان حرمت عليو النار ككجبت لو الجنة، كمن قرأىا في صبلتو تقبل اهلل منو، كمن قرأىا في 

دعاء استيًجٍيبى لو، كمن قرأىا حين يدخل منزلو نفت عنو الفقر، كنفعت الجار. قاؿ: كمن قرأىا 
لك يحفظونو إلى الصباح، فإف عاش كاف أجره حين يأكم إلى فراشو ككل اهلل بو سبعين ألف م

مثل ليلة القدر، كمن قرأىا فكأنما عبد اهلل إلى يـو ينفخ في الصور. قاؿ: كمن قرأىا فقد آمن 
بكل كتاب أنزلو اهلل، كصىدَّؽ بكل نبي بعثو اهلل، كمن قرأىا ككَّل اهلل بو مبلئكتو يكتبوف ثوابها 

فما بقي من ثوابها أكثر. قاؿ: كمن قرأىا أعطاه اهلل  من حين قالها إلى يـو يموت فإذا مات
ثواب مائة ألف شهيد. قاؿ: كمن قرأىا بنى اهلل لو ألف ألف قصر من ذىب كألف ألف قصر 

من فضة في كل قصر ماالعين رأت كال أذف سمعت كالخطر على قلب بشر. قاؿ: كمن قرأىا 
كيغرسوف لو أشجاران في الجنة. قاؿ:  ككل اهلل بكل حرؼ منها ألف ألف ملك يبنوف لو قصوران 

كمن قرأىا أعطاه اهلل ألف قطراف . قيل: كما القطراف ؟ قاؿ: قطراف اإلبل مابين المشرؽ 
كالمغرب يحملوف ديواف ثوابها في كتاب أدؽ من الشعر. قاؿ: كبها حملت األرض على الماء، 

ها استقل العرش كالكرسي، كبها حمل الماء على الهواء، كبها رفعت السموات بغير عمد، كب
كبها دعا إبراىيم ربو حين ألقي في النار، فقاؿ: يا أحد ياصمد يامن لم يلد كلم يولد كلم يكن 
لو كفؤان أحد. فقيل: يانار كوني بردان كسبلمان على إبراىيم. قاؿ: كمن قرأىا ألف مرة في صبلة 

 بين المغرب كالعشاء لم يمت حتى يرل مقعده في الجنة
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 أك يرل لو، كمن قرأىا في يـو جمعة ألف مرة أكجب اهلل لو الجنة " .
( ػ حدثنا محمد بن إسماعيل، قاؿ: حدثني عبادة بن كليب الليثي أبو غساف، قاؿ: 481)



 حدثنا جعفر بن عمراف األسدم ، عن علي بن زيد،
لو كسلم يقاؿ عن سعيد بن المسيب، قاؿ: كاف رجل من أصحاب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآ

لو: معاكية بن معاكية الخزاعي، ككاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم يحبو، قاؿ: فخرج 
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم في غزكة تبوؾ كىو مريض ميٍعتىل، فسار عشرة أياـ، كأف 

اعي توفي، جبريل صلى اهلل عليو كسلم لحقو، فقاؿ: يامحمد شعرت أف معاكية بن معاكية الخز 
فحزف النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم حزنان شديدان، فقاؿ جبريل: يامحمد أيسرؾ أف أريك قبره 

؟ قاؿ: " إم كاهلل" . فضرب بجناحو األيمن األرض، كجناحو األيسر األرض، فلم يبق جبل 
أف  على ظهر األرض إال انخفض حتى بدا لو قبره، فقاؿ جبريل صلى اهلل عليو: يامحمد أيسرؾ

أحملك حتى تصلي عليو ؟ قاؿ: إم كاهلل. قاؿ: فاحتملو بجناحو فوضعو بين يدم قبره، كقاـ 
جبريل صلى اهلل عليو كآلو كسلم عن يمينو كصفوؼ المبلئكة خلفو سبعين ألف ملك. فلما أف 
 انقضى صبلتو التفت فقاؿ: ياجبريل بما بلغ معاكية بن معاكية بهذه المنزلة ؟ قاؿ: بقل ىو اهلل

أحد، إنو كاف يقولها قائمان كقاعدان كماشيان كنائمان، كمازلت أخاؼ على امتك يامحمد حتى نزلت 
 ىذه السورة فيها .

( ػ حدثنا محمد بن إسماعيل، قاؿ: حدثني أبو يحيى ]يحيى بن عبدالحميد الحماني[، 482)
 قاؿ: حدثني أبو حنيفة،
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بعها بقل ىو اهلل أحد، فأيٍخًبرى النبي صلى اهلل عليو عن عوف، قاؿ: كاف رجل كلما قرأ سورة ات
كآلو كسلم بذلك فسألو فقاؿ: "ماحملك على ذلك " ؟ فقاؿ: إني أحبها. قاؿ: "فإف اهلل يحبها 

 فأحببتها فأحبك اهلل " .
( ػ حدثنا محمد بن إسماعيل، قاؿ: حدثني أحمد ]بن عبد اهلل[ بن يونس، قاؿ: حدثنا 483)

 نا الحسن،زىير، قاؿ: حدث
عن محمد بن المنكدر، أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم مر برجل كىو يقرأ قل ىو اهلل 

 أحد فقاؿ صلى اهلل عليو كآلو كسلم: "سل تعطو" .
( ػ حدثنا محمد بن إسماعيل، قاؿ: حدثني أحمد ]بن عبد اهلل[ بن يونس، قاؿ: حدثنا 484)

 حفص بن غياث، قاؿ:
قيس األزدم يذكر، قاؿ: بعث رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم برجل  حدثنا من سمع أبا

من األنصار على سريو فكاف اليقرأ سورة إال قرأ على إثرىا قل ىو اهلل أحد. فلما قدموا المدينة 



أخبركا النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم فبعث إليو فقاؿ: "ماحملك على ىذا ؟ " قاؿ: حبي 
  يحبك بحبك إياىا .إياىا. قاؿ: فإف اهلل

( ػ حدثنا محمد بن إسماعيل، قاؿ: حدثني عبدالرحيم بن عبدالرحمن المحاربي، عن 485)
 أبيو، قاؿ: حدثني شيخ من بني ضبة،

عن الحجاج بن فرافصة رفع الحديث إلى النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم قاؿ: "من قرأ قل ىو 
بيضاء على عمود من ياقوت أحمر فيو اثنتا عشرة اهلل إحدل عشرة مرات بني لو بيت من لؤلؤة 

ألف ألف غرفة، كمن قرأىا خمسين مرة بني لو قباب من نور كأجيز الصراط كفتح لو ثمانية 
 أبواب من الجنة يدخل من أيها شاء، كمن قرأىا مائة مرة غفر لو ذنوب خمسين سنة " .
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لقاسم بن الضحاؾ، قاؿ: حدثني زر بن أبي ( ػ حدثنا محمد بن إسماعيل، قاؿ: حدثني ا486)
 زياد الرملي ، عن ياسين ]بن معاذ[ الزيات،

عن مكحوؿ يرفعو عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: "ثبلث من كن فيو فليدخل الجنة 
من أم أبوابها شاء: من عفى عن قاتلو، كمن اؤتمن على أمانة خفية شهية فأداىا، كمن قرأ في 

 ة قل ىو اهلل أحد عشر مرات حتى يختم السورة" .دبر كل صبل
( ػ حدثنا محمد بن إسماعيل، قاؿ: حدثني القاسم بن الضحاؾ، عن سعيد بن كىب 487)

 األسدم ، عن شريك، عن مغيرة،
عن إبراىيم، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: "من قرأ في دبر كل صبلة فجر 

بورؾ عليو، كمن قرأىا ست مرات بورؾ عليو كعلى أىل بيتو، كمن قل ىو اهلل أحد ثبلث مرات 
قرأىا تسع مرات بورؾ عليو كعلى أىلو كعلىجيرانو، كمن قرأىا اثنتي عشرة مرة قالت المبلئكة: 

 انطلقوا بنا ننظر إلى قصور أخينا في الجنة " .
 اني[، قاؿ:( ػ حدثنا محمد بن إسماعيل، قاؿ: حدثني علي بن عبد الحميد ]الشيب488)

حدثنا محمد بن قدامة الثقفي ، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: "ثبلث من كاف 
فيو كاحدة منهن سكن الجنة حيث يشاء، كزكج من الحور العين حيث يشاء: من كانت عنده 

 أمانة فأداىا، كمن عفى عن قاتلو، كمن قرأ قل ىو اهلل أحد عشر مرات في دبر كل صبلة" .
( ػ حدثنا محمد بن إسماعيل، قاؿ: حدثني علي بن ثابت ]القرشي[، قاؿ: حدثنا أبو 489)

 الحارث ]نصر بن حماد[ الوىرَّاؽ، عن مالك بن عبد اهلل األزدم،
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عن يزيد بن عبد اهلل بن الشخير يبلغ بو ػ يعني النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم ػ قاؿ: "من قرأ 
ي مرضو الذم يموت فيو لم ينتن في قبره، ككسع اهلل عليو قبره، كحملتو قل ىو اهلل أحد ف

 المبلئكة يـو القيامة بأكنافها كأكتافها حتى تجيزه الصراط إلى الجنة" .
 ( ػ حدثنا سفياف بن ككيع ، عن أبيو ، عن سفياف بن مهاجر، قاؿ:490)

 عليو كآلو كسلم في ليلة مظلمة سمعت شيخان كبيران قاؿ: بينا أنا أسير مع رسوؿ اهلل صلى اهلل
 إذ سمع رجبل يقرأ قل ىو اهلل أحد فقاؿ: " أما ىذا فقد غفر لو" .

( ػ حدثنا محمد بن إسماعيل، قاؿ : حدثني عبد الرحيم بن عبد الرحمن بن محمد 491)
المحاربي، عن أبيو، قاؿ: سمعت أبي يذكر عن أبي بكر مولى الزبير، عن سليماف بن محمد بن 

 لب ،المط
عن أبي مودكد ]عبدالعزيز بن سليماف الهذلي[ يرفعو إلى النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم قاؿ: 

"من صلى ليلة الجمعة أربع ركعات يقرأ فيهن قل ىو اهلل أحد ألف مرة في كل ركعة مائتين 
 كخمسين لم يمت حتى يرل الجنة أك ترل لو" .

عن محمد بن فضيل، أك يعلى بن عبيد، عن ( ػ حدثنا جعفر بن الحداد ، عن ككيع، ك 492)
 الحجاج بن دينار، عن الحكم بن جىٍحل ،

عن علي بن أبي طالب قاؿ: من قرأ عشر مرات قل ىو اهلل أحد بعد صبلة الفجر حين يفرغ 
 منها، لم يتبعو في ذلك اليـو ذنب كإف جهد الشيطاف .

ن عبدالرحمن المحاربي، عن ( ػ حدثنا محمد بن إسماعيل، قاؿ: حدثني عبدالرحيم ب493)
 أبيو،
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عن سبلـ بن سلم رفع الحديث إلى سلماف الفارسي، قاؿ: من قرأ ?قيٍل ىيوى اهلل أىحىده? مائة مرة 
بني لو بها برج في الجنة، كغفر لو ذنوب خمسين عامان، ككتب لو بكل حرؼ منها حسنة، 

ة، كلها دكم تحت العرش تىٍذكير كمحي عنو بكل حرؼ منها سيئة، كرفع لو بكل حرؼ درج
صاحبها حتى ينظر اهلل عز كجل إلى قائلها، كإذا نظر إلى عبد بخير لم يعذبو، كقل ىو اهلل أحد 

 نسبة الرحمن عز كجل، كبراءة من الشرؾ، كمحضرة للمبلئكة، كمنفرة للشيطاف.
ر ، عن ( ػ حدثنا جعفر بن محمد ]بن عبدالسبلـ[ الهمداني، عن إسحاؽ بن منصو 494)

 عثماف بن مطر، عن حسن بن ]أبي[ جعفر ]الجفرم[ ،



عن ابن عباس قاؿ: من صلى ركعتين يقرأ فيهما ثبلثين مرة قل ىو اهلل أحد، بنى اهلل لو ألف 
 قصر في الجنة.

 ( ػ حدثنا عبد اهلل بن داىر، عن أبيو، عن سعيد ]بن أبي عركبة[، عن األصبغ،495)
السبلـ قاؿ: من قرأ يـو عاشوراء ألف مرة قل ىو اهلل أحد  عن علي بن أبي طالب عليو أفضل

 نظر الرحمن إليو، كمن نظر الرحمن إليو لم يعذبو أبدان .
( ػ حدثنا محمد بن إسماعيل، قاؿ: حدثني عبيد بن إسحاؽ الضىبّْي ، قاؿ: حدثنا قيس 496)

 ]بن الربيع[، عن عاصم ]بن بهدلة[، عن شقيق ]بن سلمة[،
قاؿ: قالت قريش: يامحمد انسب لنا ربك. قاؿ فأنزؿ اهلل عز كجل: ?قيٍل ىيوى اهلل عن عبد اهلل، 

 أىحىده اهلل الصَّمىدي لىٍم يىًلٍد كىلىٍم يػيٍولىٍد كىلىٍم يىكيٍن لىوي كيفيؤان أىحىده?، فقاؿ: يامحمد انسبني إلى ىذا .
نا حلو بن السرم ( ػ حدثني محمد بن إسماعيل، قاؿ: حدثنا أسيد بن زيد ، قاؿ: حدث497)

 ]األكدم[ ، عن الحكم ،
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عن ابن عباس، قاؿ: من قرأ: قل ىو اهلل أحد ثبلثين مرة في ركعتين اليكوناف ركعتي الفجر، 
فإنهما خفيفتين، بنى اهلل لو ألف قصر في الجنة من ذىب، كمن قرأىا ثبلثين مرة في غير صبلة 

كمن قرأىا حين يأخذ مضجعو ككل اهلل بو خمسين بنى اهلل لو في الجنة مائة قصر من ذىب، 
 ألف ملك يحفظونو حتى يصبح .

( ػ حدثنا محمد بن إسماعيل، قاؿ: حدثنا عمر بن طلحة ، قاؿ: حدثنا عامر بن يساؼ 498)
 اليمامي ، عن عبد الكريم يرفعو،

ل ركعة عن ابن عباس، قاؿ: من صلى ركعتين يقرأ فيهما بقل ىو اهلل أحد ثبلثين مرة، في ك
خمس عشرة مرة، بنى اهلل لو ألف قصر من ذىب في الجنة، كمن قرأىا في غير صبلة بنى اهلل 

 لو مائة قصر من ذىب في الجنة، كمن قرأىا حين يدخل إلى أىلو أصاب أىلو كجيرانو خيران.
( ػ حدثنا محمد بن إسماعيل، قاؿ: حدثني علي بن عبد الحميد الشيباني، قاؿ: حدثنا 499)

 إسماعيل ، عن رجل من أصحاب ابن حي، عن حسن بن صالح، عن جابر ]الجعفي[،أبو 
عن أبي جعفر، قاؿ: من قرأ ?قيٍل ىيوى اهلل أىحىده? عند منامو خمسين مرة غفر اهلل لو ذنوب 

 خمسين عامان.
 ( ػ حدثنا حسين بن نصر، عن خالد، عن حصين بن مخارؽ، عن سدير الصيرفي قاؿ:500)

أم األعماؿ أفضل ؟ قاؿ: شهادة أف الإلو إال اهلل كقراءة قل ىو اهلل أحد . قاؿ سألت أبا جعفر 



 فقلت: سبحاف اهلل كالحمدهلل ؟ قاؿ: تلك يستنزؿ بها الرزؽ .
 ( ػ حدثنا حكم بن سليماف، عن حماد بن عمرك النصيبي، عن ىماـ،501)
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منهما ?قيٍل ىيوى اهلل أىحىده? مائة مرة،  عن كعب، قاؿ: من صلى ركعتين يـو الجمعة يقرأ في كاحدة
كيقرأ في الركعة األخرل آية الكرسي مائة مرة، لم يصف الواصفوف من أىل السماء كاألرض 

 مالو عند اهلل جل كتعالى من الخير، كذلك في يـو الجمعة أك في الشهر أك في السنة .
تين الركعتين في يـو رفع قاؿ أبو جعفر ]محمد بن منصور[: سمعت من يذكر أف من صلى ىا

 لو في ذلك اليـو عمل نبي .
( ػ حدثنا محمد بن إسماعيل، قاؿ: حدثنا علي بن ثابت القرشي، قاؿ: أخبرنا حماد بن 502)

 عمرك ]النصيبي[ ، عن ىماـ،
عن كعب، قاؿ: ثبلثة ينزلوف من الجنة حيث شاؤا : الشهداء، كرجل أمر بمعركؼ أك نهى عن 

 ىو اهلل أحد مائة مرة .منكر، كمن قرأ قل 
( ػ حدثنا محمد بن إسماعيل، قاؿ: حدثني علي بن سالم، قاؿ: أخبرنا يسار بن دارج ، 503)

 عن بكر بن خنيس، عن أبي داكد ]نفيع بن الحارث[، عن أبي علي ،
عن كعب، قاؿ: من قرأ قل ىو اهلل أحد في دىره كلو مائة مرة بنى اهلل لو مائة ألف مدينة من 

قوت، في كل مدينة مائة ألف قصر، في كل قصر مائة ألف دار في كل دار مائة ألف در كيا
غرفة، في كل غرفة زكجة من الحور العين تدخل عليو من اهلل جل كتعالى ىدية كتحفة ككرامة لم 

 تكن قبل ذلك .
( ػ حدثنا محمد بن إسماعيل، عن علي بن ثابت ]القرشي[، عن أبي الحارث الوراؽ ، 504)

 بدالغفور ، عن أبي علي ػ قاؿ ابن ثابت: ىو ىماـ ]بن منبو[ ،عن ع
عن كعب، قاؿ: من أحب أف يحبو اهلل فليكثر من السواؾ كالتخلل مع قراءة ?قيٍل ىيوى اهلل 
 أىحىده?، كآية الكرسي، من أكثر قراءة ?قيٍل ىيوى اهلل أىحىده? حىرَّـ اهلل دمو كلحمو على النار .
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نا محمد بن إسماعيل، عن أحمد ]بن عبد اهلل[ بن يونس، عن عمر األبح ]أبو ( ػ حدث505)
 سعيد البصرم[، عن ابن أبي عركبة ، عن زياد ]األعلم[، عن رجل من ثقيف،



 عن كعب األحبار، قاؿ: السموات السبع كاألرضين السبع أسست على قل ىو اهلل أحد .
ت ]القرشي[، عن أبي الحارث الوراؽ، ( ػ حدثنا محمد بن إسماعيل، عن علي بن ثاب506)

عن ]محمد بن سليم[ أبي ىبلؿ الراسبي ، عن قتادة ]بن دعامة[، عن عبد اهلل بن غيبلف 
 ]الثقفي[،

 عن كعب، قاؿ: إف اهلل عز كجل أسس األرض على قل ىو اهلل أحد .
ن ( ػ حدثنا محمد بن إسماعيل، عن علي بن سالم ، عن سيار بن دراع ، عن بكر ب507)

 خنيس ، عن أبي داكد عن أبي علي،
عن كعب، قاؿ: من أحب أف يمؤل اهلل بيتو خيران كنوران كحضور المبلئكة كرفض الشياطين 

 فليكثر من قراءة قل ىو اهلل أحد كآية الكرسي، مع تبلكة القرآف .
( ػ حدثنا محمد بن إسماعيل، عن ككيع، عن عبيد اهلل أك عبداهلل بن عبدالرحمن بن 508)
 ىب، قاؿ:ك 

سمعت محمد بن كعب، قاؿ: من قرأ في سبحة الضحى : ?قيٍل ىيوى اهلل أىحىده? عشر مرات بني 
 لو بيت في الجنة.

( ػ حدثنا محمد بن إسماعيل، قاؿ: حدثنا عبد اهلل بن صالح ، عن يزيد بن أبي حكيم 509)
 المقدم ، عن أبيو، عن ابن مجاىد،

رأ في األكلى بفاتحة الكتاب كقل ياأيها الكافركف، كفي عن أبيو قاؿ: من صلى ركعتي الفجر يق
الثانية بفاتحة الكتاب كقل ىو اهلل أحد خمس عشرة مرة بنى اهلل لو ألفي ألف بيت في الجنة. 

 قلت: ألفين، قاؿ: ألفي ألف .
( ػ حدثنا محمد بن إسماعيل، قاؿ: حدثنا أحمد ]بن عبد اهلل[ بن يونس، قاؿ: حدثنا 510)

 ساؼ، عن سعيد بن زريق ،عامر بن ي
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عن عبدالعزيز بن عمر، قاؿ: من قرأ في الركعتين قبل الغداة: قل ىو اهلل أحد اثنتي عشرة، كفي 
 األخرل ياأيها الكافركف كآية الكرسي بني لو ألف غرفة من لؤلؤة .

 من ،( ػ حدثنا جعفر بن محمد بن عبد اهلل ، عن ككيع ، عن عبيداهلل بن عبدالرح511)
عن محمد بن كعب القرضي، قاؿ: من قرأ في سبحة الصبح بقل ىو اهلل إحدل عشرة مرات، 

 بنى اهلل لو بيتان في الجنة .
( ػ حدثنا محمد بن إسماعيل، قاؿ: حدثنا محمد بن فضيل، قاؿ: حدثنا حجاج بن 512)



 دينار، عن الحكم بن جىٍحل األزدم،
عد صبلة الفجر: ?قيٍل ىيوى اهلل أىحىده اهلل الصَّمىدي لىٍم عن رجل من قومو قاؿ: من قرأ عشر مرات ب

يىًلٍد كىلىٍم يػيٍولىٍد كىلىٍم يىكيٍن لىوي كيفيؤان أىحىده? حين يفرغ منها، لم يتبعو في ذلك اليـو ذنب كإف جهد 
 الشيطاف .

( ػ حدثنا محمد بن إسماعيل، قاؿ: حدثني إسماعيل بن داكد، قاؿ: سمعت من الرجاؿ، 513)
 ن األعمش، قاؿ:ع

قاؿ األعمش لجلسائو: من صلى ركعتين بعد المغرب يقرأ الحمد كقل ىو اهلل أحد خمس 
عشرة مرة في كل ركعة، بنى اهلل لو في الجنة ألف قصر من ذىب، في كل قصر ألف بيت، في  

 كل بيت ألف سرير، على كل سرير حوراء .
ذا ؟ فقاؿ األعمش لو: أمن مهر أمك فقاؿ لو رجل من بعض جلسائو: يا أبا محمد ىذا كلو ب

 ىو ؟ ككاف األعمش حديدان .
 ( ػ حدثنا محمد بن إسماعيل، عن عبيد بن إسحاؽ ]الضبي[،514)
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عن عمرك بن أبي المقداـ ، ذكره بإسناد قاؿ: من قرأ يـو الجمعة قل ىو اهلل أحد مائة مرة 
ة، كقاؿ: اللهم اغنني بحبللك عن حرامك، كصلى على النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم مائة مر 

كبطاعتك عن معصيتك ، كبفضلك عمن سواؾ سبعين مرة، فإف كاف أمر يخافو كفاه اهلل إياه 
 قبل الجمعة، كإف كاف أمر يرجوه آتاه اهلل قبل يـو الجمعة األخرل .

 ( ػ حدثنا محمد بن إسماعيل، عن الحسن بن مالك، قاؿ:515)
يذكر قاؿ: من قرأ قل ىو اهلل أحد ألف مرة غفر لو ماتقدـ من ذنبو سمعت سعيد بن عيطارد 

 كماتأخر .
( ػ حدثنا محمد بن إسماعيل، قاؿ: حدثني محمد بن أبي مرة، قاؿ: حدثني أحمد بن 516)

 عبد اهلل شيخ من أصحاب األتنخية ، قاؿ:
للذم حدثني محمد بن مسلم الطائفي، قاؿ: ىبط ملك كعرج ملك آخر فقاؿ الذم ىبط 

عرج: أم شيء عندؾ ؟ قاؿ: صعدت اليـو بعمل آدمي لم أصعد بمثلو قط. فقاؿ: ماىو ؟ 
 قاؿ: قرأ اليـو قل ىو اهلل أحد مائة مرة. قاؿ: فإني قد ىبطت عليو بالمغفرة .

 ( ػ حدثنا رجل من أىل الخير كأىل القرآف يقاؿ لو: عيسى،517)
د في كل يـو مائتي مرة لم يناد يـو القيامة ال أدرم عمن ذكره، قاؿ: من قرأ قل ىو اهلل أح



 باسمو، ]ك[ نودم: أين مادح اهلل جل كتعالى.
 ( ػ حدثنا أحمد بن جناب ]المصيصي[، قاؿ:518)

الأدرم عمن ذكره، قاؿ: من صلى يـو الجمعة أربع ركعات يقرأ في كل ركعة خمسين مرة قل 
 ئكة.ىو اهلل أحد، كاف قد أدل من حق الجمعة ما أدت المبل

( ػ حدثنا محمد بن إسماعيل، قاؿ: حدثني أحمد ]بن عبد اهلل[ بن يونس، عن محمد 519)
 بن مسلم ]الطائفي[،

(76/18) 

 
 

عن حجاج بن فرافصة ]الباىلي[، قاؿ: من قرأ قل ىو اهلل أحد كل يـو اثنتي عشرة مرة بني لو 
 تا عشرة ألف غرفة .بيت في الجنة من لؤلؤة بيضاء على عمود من ياقوت أحمر عليو اثن

 ( ػ قاؿ أبو جعفر:520)
سمعت حسن بن مالك يذكر حديثان قاؿ: من أداـ صبلة ركعتين كل يـو مرة كاحدة يقرأ في كل 

ركعة إحدل عشرة مرة آية الكرسي، كفي الركعة األخرل قل ىو اهلل أحد إحدل عشرة مرة 
 أعطي رضواف اهلل ككاف مع أنبيائو كعصم من الشيطاف.

 ػ حدثني الحسن بن أخي ليث، عن ابن غساف ،( 521)
 عن حسن بن مالك بهذا الحديث بعينو.

 ( ػ قاؿ أبو جعفر:522)
سمعت حسن بن مالك يذكر قاؿ: تأخر رجل في البيت المعمور ػ يعني بيت المقدس ػ فناـ 

هما عادا حتى أيٍغًلق عليو الباب ثم انتبو فإذا ىو برجلين يقرآف سورتين من القرآف كلما فرغا من
فيهما: ىل أتى على اإلنساف، كعم يتساءلوف. فأخذ بيدم أحديىما فأخرجني إلى أرض غير 

أرض الدنيا فيها من كذا من األشجار كالسُّفىر المكللة بالدر، قاؿ قلت: لمن ىذه ؟ قاؿ: لمن 
 حافظ كصبر كثابر على قراءة قل ىو اهلل أحد اثنتي عشرة مرة في كل مرة بسم اهلل الرحمن

الرحيم أشهد أف الإلو إال اهلل كحده الشريك لو لو الملك كلو الحمد يحيي كيميت كىو حي 
اليموت بيده الخير كىو على كل شيء قدير ػ عشر مرات ػ سبحاف اهلل كبحمده ػ عشر مرات ػ 

 يقوؿ ىذا في كل يـو مرة كاحدة.
حماد بن رشيد ، ( ػ حدثنا سفياف بن ككيع، عن إسماعيل بن محمد بن جحادة، عن 523)

 قاؿ:
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سمعت ابن جحادة يقوؿ: من قرأ قل ىو اهلل أحد إحدل عشرة مرة حين ينصرؼ من صبلة 
 الفجر حين يسلم قبل أف يتكلم كىو ثافو رجليو بني لو برج في الجنة.

 ( ػ حدثنا محمد بن إسماعيل، قاؿ: حدثني خلف بن ياسين بن معاذ الزيات،524)
صلى عشرين ركعة بين المغرب كالعشاء يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب  عن أبيو، قاؿ: من

ك?قيٍل ىيوى اهلل أىحىده? حفظ في دينو كنفسو كمالو كأىلو كدنياه كآخرتو كمحياه كمماتو، ككانت 
 عدؿ عشرين نسمة أك رقبة.

 ( ػ حدثنا حسن بن حسين]العرني[،525)
الركعتين اللتين بعد صبلة المغرب فقرأ في أكؿ بإسناد لو لم أحفظو قاؿ: من صلى ركعتين بعد 

? ]البقرة:  ًإلىهيكيٍم ًإلىوي كىاًحده الىًإلىوى ًإالَّ ىيوى ركعة فاتحة الكتاب كعشر آيات من أكؿ سورة البقرة: ?كى
[ كالتي تليها، كآية الكرسي كالتي تليها، كثبلث آيات من آخرىا، كخمس عشرة مرة ?قيٍل 163

كفي الركعة الثانية بفاتحة الكتاب كست آيات من أكؿ سورة الحديد، كأربع ىيوى اهلل أىحىده?، 
آيات من آخر سورة الحشر كخمس عشرة مرة ?قيٍل ىيوى اهلل أىحىده?. كتب لو ثواب مائة ألف 

 حجة مبركرة بأقطارىا.
 ( ػ حدثنا محمد بن إسماعيل، قاؿ: حدثني كالد بن خالد ،526)
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ؿ أبو جعفر: كليس ىو مالك بن إسماعيل النهدم ػ: من قرأ في الركعتين بعد قاؿ أبو غساف ػ قا
ًإلىهيكيٍم ًإلىوي كىاًحده ? ]البقرة:  [ 163المغرب في األكلى بعشر آيات من أكؿ سورة البقرة]ك[ ?كى

إلى آخر اآلية التي تليها، كخمس عشرة مرة ?قيٍل ىيوى اهلل أىحىده?. كفي الثانية: آية الكرسي، 
? إلى آخر السورة، كخمس عشرة مرة ?قيٍل ىيوى اهلل أىحىده?. فكأنما حج ألف ك?آ مىنى الرَّسيٍوؿي

 حجة من مشارؽ األرض كمغاربها.
 ( ػ قاؿ أبو جعفر:527)

قرأت في كتاب: أف عيسى بن مريم صلى اهلل عليو كاف إذا فرغ من صبلة الليل صلى ركعتين 
 بألفي مرة ?قيٍل ىيوى اهلل أىحىده?.

 ( ػ أخبرنا عيسى الخياط ككاف مستوران من أىل الخير قاؿ:528)
كنت يـو الجمعة قريبان من كقت الزكاؿ قاؿ: فسمعت رجلين يتحدثاف يقوؿ أحدىما لصاحبو: 
من صلى ركعتين يقرأ في كل ركعة ألف مرة ?قيٍل ىيوى اهلل أىحىده?، كفي ركعة ثبلث عشرة مرة ?قيٍل 



 لو البتة . قاؿ: فالتفت فلم أر أحدان كلم أر ثم رفاؽ . ىيوى اهلل أىحىده?، غفر اهلل
( ػ حدثنا محمد بن إسماعيل، قاؿ: حدثني عبدالمجيد ]بن أبي ركاد[، عن صاحب لهم 529)

 يقاؿ لو: ربيع بن سليماف،
عن حارث الوزاف ، قاؿ: يقاؿ للذم كاف يكثر من قراءة ?قيٍل ىيوى اهلل أىحىده? في الدنيا: يامادح 

 م فادخل الجنة .اهلل ق
 كمن قرأىا حين يأخذ مضجعو ككل اهلل بو خمسين ألف ملك يحفظونو حتى يصبح .

 ( ػ حدثنا محمد بن إسماعيل، عن زيد بن حباب، عن ىشاـ بن الوليد الغزم ، قاؿ:530)
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: سمعت الزىرم يقوؿ: بلغني أنو من اغتسل في منزلو يـو الجمعة ثم صلى ركعتين ثم خرج يقرأ
?قيٍل ىيوى اهلل أىحىده? حتى يدخل المسجد، دخل كما كدلدت بو أمو ، فإف ثبت حتى يصلي 

 الجمعة ثم يرجع استوجب الجنة.
( ػ حدثنا محمد بن إسماعيل األحمسي، عن أبي يحيى الحماني، قاؿ: حدثنا مقاتل بن 531)

 سليماف،
اؿ: من قرأ قل ىو اهلل أحد مائة مرة عن عبد اهلل بن أنيس ػ قاؿ الحماني: كالأعلمو إال رفعو ػ ق

بنى اهلل لو مائة برج في الجنة، كيرفع لو يومئذ عمل نبي، كمن قرأىا مائتي مرة غفر لو ذنوب 
 خمسين سنة غير الدماء كاألمواؿ.

( ػ حدثناحسن بن أبي جعفر ]الجيٍفًرم[ عن حسن بن حسين ، عن عمرك بن ثابت ، عن 532)
 أبي الطفيل،

حمد ، قاؿ: ككل ملك بعمل النهار كملك بعمل الليل، فالتقيا فضحك ملك عن جعفر بن م
النهار إلى ملك الليل، فقاؿ: مايضحكك ؟ قاؿ: من آدمي ككلني اهلل أف أكتب لو عمل نصف 

 ىذه األمة، قرأ قل ىو اهلل أحد ألف مرة .
 ( ػ حدثنا محفوظ بن رزؽ العابد ،533)

عتين يقرأ في كل ركعة مائة مرة قل ىو اهلل أحد، لم ينصرؼ بإسناد قاؿ: من صلى يـو الثبلثاء رك
 حتى يناديو مناد من السماء: طبت كطابت لك الجنة.

(76/22) 

 
 



 فضل قراءة قل ىو اهلل أحد في نصف شعباف كرمضاف
( ػ حدثنا محمد بن إسماعيل، قاؿ: حدثني القاسم بن الضحاؾ، قاؿ: حدثني حساف بن 534)

 ك بن ثابت ، عن محمد بن مركاف ]البصرم[،حسين القرشي ، عن عمر 
عن أبي جعفر، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: "من صلى ليلة النصف من 

شعباف مائة ركعة يقرأ في كل ركعة ?قيٍل ىيوى اهلل أىحىده? عشر مرات لم يمت حتى يرل منزلو في 
 الجنة أك يرل لو" .

األحمسي ، قاؿ: حدثنا أبو صالح عبدالحميد بن صالح ( ػ حدثنا محمد بن إسماعيل 535)
 البرجمي، قاؿ: أخبرنا عمرك بن ثابت، عن محمد بن مركاف البصرم،

عن أبي يحيى ػ يعني القتات ػ، قاؿ: حدثني ثبلثوف ممن أثق بو من أىل العلم: أنو من قرأ ليلة 
كعة، في كل ركعة عشران، لم النصف من شهر رمضاف ?قيٍل ىيوى اهلل أىحىده? ألف مرة في مائة ر 

يمت حتى يرل في منامو مائة ملك: ثبلثوف يبشركنو بالجنة، كثبلثوف يؤمنونو من عذاب النار، 
 كثبلثوف يعصمونو من الخطايا، كالعشرة الباقوف يكيدكف لو من عاداه.

( ػ حدثنا محمد بن إسماعيل، قاؿ: حدثني حمداف بن األصبهاني، كأبو أحمد 536)
 عن أبي يحيى ]القتات[، السدكسي ،

عن أبيو، عن بضعة كثبلثين ممن يوثق بو: مثل الحديث األكؿ سواء، إال أنو قاؿ: يكيدكا لو ًمٍن 
 أعدائو .

 ] تم الكتاب بحمد اهلل [
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